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[2000/1]
Voorwoord
Voor u ligt de eerste aflevering van het tijdschrift Nederlandse Letterkunde,
dat hiermee zijn vijfde jaargang ingaat. Dankzij onze nieuwe uitgever, Van
Gorcum te Assen, heeft het tijdschrift een nieuw uiterlijk gekregen. Omslag en
lay-out representeren nu evenals de inhoud datgene wat ons als redactie voor
ogen staat: Nederlandse Letterkunde als het moderne forum voor de
wetenschappelijke vakbeoefening in haar totaliteit. Historische en moderne
letterkunde, volwassennenen jeugliteratuur, geschiedschrijving en interpretatie,
beproefde en recente benaderingen, overzichten en onderzoek-in-uitvoering, etcetera
- voor alle mogelijke deelterreinen staan de inmiddels vertrouwde rubrieken artikelen,
stand van zaken, grensverkeer, kortaf en periodiek ruimschoots open.
In deze jaargang kunt u onder meer stand-van-zaken-bijdragen verwachten over het
Claus-onderzoek en de jeugdliteratuur. Verder wordt een nieuwe thema-aflevering
voorbereid, dit keer gewijd aan Afrikaans- en Nederlandstalige letterkunde in
Zuid-Afrika.
De meeste publicatieruimte is echter nog vrijgehouden. U wordt van harte
uitgenodigd uw bijdragen naar het redactiesecretariaat te sturen (zie onderstaand
adres), alwaar tevens de kopij-aanwijzingen te verkrijgen zijn. Ook raden we u aan
uw publicatievoornemens alvast kenbaar maken, zodat we u een indicatie over
plaatsingsmogelijkheden kunnen geven.
Nederlandse Letterkunde rekent op u.
Wiljan van den Akker
Gillis Dorleijn
Dick van Halsema
Marita Mathijsen
Marijke Meijer Drees
Riet Schenkeveld
Paul Wackers
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Een wel zeer eigenzinnige kapelmeester
Gaston Burssens' vroege poëzie in het licht van Paul van Ostaijen
Geert Buelens
Gaston Burssens (1896-1965) is vooral bekend als vriend van Paul van Ostaijen. Hij
was verantwoordelijk voor de (her-)uitgave van het werk van zijn jonggestorven
vriend (1896-1928), schreef er verschillende monografieën over en was een
belangrijke brugfiguur tussen de poëzievernieuwers uit het interbellum en de
Vijftigers. Ook zijn eigen poëzie zou sterk beïnvloed zijn door die van Van Ostaijen.
Deze bijdrage onderzoekt die relatie in Burssens' bundels Enzovoort (1926) en
Klemmen voor zangvogels (1930) waarin expliciet sprake is van Van Ostaijen. Precies
in deze bundels waarin de naam van zijn vermeende grote voorbeeld voorkomt en
waarin diens invloed op het eerste gezicht onmiskenbaar lijkt, ontpopt Burssens zich
als de eigenzinnige architect van een heel apart universum. De schijnbaar luchtige
motiefjes en woordspelingen functioneren in zijn gedichten als de witte wolkjes in
de surrealistische schilderijen van zijn land- en generatiegenoot René Magritte: ze
onttrekken het oog (bijna) aan een wereld vol gruwel, geweld en dood.

1. Van zoon tot epigoon
Nauwelijks een jaar na zijn overlijden bleek Van Ostaijens naam in literaire kringen
meer dan gemaakt. De door Gaston Burssens ingeleide (en met mede-Avonturier
Eddy du Perron bezorgde) editie Gedichten was bepaald niet negatief ontvangen1 en
zowat iederéén begon de dichter te claimen. Hij werd geprezen door de Prins der
Vlaamse Letteren, Karel van de Woestijne en door de dichters van 't Fonteintje.
Vanuit Nederland kwam er lof van onder meer Martinus Nijhoff en Hendrik
Marsman.2 Arthur Cornette, vroegere Boomgaarddebutant en toenmalig conservator
van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, schreef in De Gids over Van
Ostaijen als waren ze de beste vrienden. Van Ostaijens ‘echte’ beste vrienden
(Burssens en Du Perron) waren daar allerminst mee opgezet.3 Diezelfde heren werden
intussen door invloedrijke players als Jan Greshoff en Maurice Roelants verzocht
om herdenkingsartikelen voor Den Gulden Winckel en Vandaag en ze lieten
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niet na hun verwondering uit te drukken over zoveel plotse adoratie: ‘ik vrees meer
en meer dat het met Paul van Ostaijen in Vlaanderen zal gaan als met Bonaparte in
Corsika, waar tegenwoordig, zoals men weet, iedereen tot zijn familie behoort en
bijgevolg het een of andere aandenken van hem te verkopen heeft.’4 Niet alleen
aandenkens werden verkocht, nogal wat dichters begonnen ook Van
Ostaijen-gedichten te slijten, en dan wel onder hun eigen naam. Deze epigonen
werden door Du Perron sarcastisch gehekeld: ‘Het moet een nijpend vraagstuk zijn
voor de echo's van P.v.O wát te doen als de laatste klank van zijn stem geen enkele
weerklank meer wekken kan. Zouden zij voor hun verdere leven de echo spelen van
hun eigen weerklank van die laatste klank? of zouden zij om de zoveel tijd het hele
programma overbeginnen?’5 Het was wel niet de eerste keer dat er sprake was van
Van Ostaijen-plagiaat, maar deze proporties had het toch nog nooit aangenomen. Op
15 februari 1929 schreef Du Perron hierover aan Gaston Burssens: ‘Als het zo
doorgaat zou je over een jaar of tien kapelmeester kunnen spelen over een vol orkest
kleine P.v.O.'s.’6 Dat was ongetwijfeld slechts vrienschappelijk-plagerig bedoeld,
maar de suggestie dat ook Burssens een navolger was (zij het dan de leider van de
bende) werd hierdoor natuurlijk wel gewekt. Burssens citeerde dit zinnetje in een
artikel in Den Gulden Winckel en deed er daar erg luchtig over (‘Zulk spel zou mij
niet te zeer mishagen, zoolang dan als het bij een spel blijven zou’7), maar uit de
correspondentie met Du Perron blijkt dat deze kwestie hem echt wel bezig hield.8
Niet ten onrechte, zou blijken. Al bij zijn debuut Verzen had iemand geschreven
‘Paul van Ostaijen heeft een kind gekregen’9, en die toon zou tot na zijn dood de
kritieken blijven beheersen. In zijn Vlaamse literatuurgeschiedenis schreef Paul Kenis
in 1930:
Gaston Burssens, die ongeveer ter zelfder tijd als Paul van Ostaijen begon
te schrijven, volgde dezelfde evolutie waarbij hij, in elke periode, sterk
den invloed van dezen onderging, in zooverre dat veel van zijn gedichten
slechts een afschaduwing van het voorbeeld zijn. Gebrek aan
oorspronkelijkheid is zijn grootste fout; hij heeft noch de hartstochtelijke
aandrift, noch de lyrische uitbundigheid, noch de taalvirtuositeit van Van
Ostaijen.10
Als propangandist van het werk van Van Ostaijen, stelde Burssens zich uiteraard
nog extra bloot aan deze ‘beschuldiging’: hier leek iemand aan het woord die zijn
naam en faam dankte aan de roem en doem van zijn vriend. Burssens is in zovele
opzichten duidelijk met zijn betreurde vriend verbonden, dat het hem moeilijk viel
om nog een eigen persoonlijkheid en imago te verwerven lós van dat zogenaamde
‘grote voorbeeld’.11
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Zelfportret van Gaston Burssens, afgedrukt als frontispice bij Enzovoort (in Burssens 1970, p. 186).

2. Enzovoort daarentegen
Van Ostaijen zelf bleek geanticipeerd te hebben op deze epigonenkwestie: volgens
hem was Burssens misschien wel op dezelfde plaats uitgekomen als hijzelf, maar
het traject dat hij daarvoor gevolgd had was volstrekt persoonlijk geweest. Het
sceptisch-contraire wereldbeeld van de late Van Ostaijen, manifesteerde Burssens
zelf(s) al in 1920. Het betreft hier dus uiteindelijk twee auteurs die (zich in) elkaar
gevonden bleken te hebben en daar ook met de nodige ironische zwier voor durfden
uitkomen. Van Ostaijen had Burssens' Piano een ‘Erlebnis’ genoemd12 en Burssens
citeerde ‘mijn vrind Paul van Ostaijen’ in de prozaproloog ‘De scherpschutter’ van
zijn volgende bundel Enzovoort (1926). In deze tekst probeert de auteur op groteske
wijze aan te geven dat ‘de dichter’ enerzijds zowel uit als voor zichzelf schrijft en
geen rekening wenst te houden met derden, maar anderzijds toch ook niet uit de lucht
komt gevallen. In het verhaaltje dat Burssens hiervoor opdist moeten eerst twee
mensen (de beide ouders) sneuvelen voor de derde (het kind, c.q. de bundel) ter
wereld kan komen. En Van Ostaijen zou in dit verband ‘van de dichter’ gezegd
hebben: ‘Hij is een mijnheer die verzen schrijft naar zijn eigen maat. Hij speelt
terzelfdertijd klant en kleermaker, en hij is kleermaker juist
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omdat hij ook klant is. Kan hij het verhelpen wanneer bovendien de snit ook andere
personen bevalt? Het is bij ongeluk.’13 Dit citaat kan op verschillende manieren
geïnterpreteerd worden. Het past uiteraard in de strijd die Van Ostaijen en Burssens
voerden tegen de humanitair expressionisten. De dichter is autonoom, hij moet enkel
aan zijn eigen, zelfontworpen normen voldoen. Maar wanneer de vermeende epigoon
Burssens een citaat van de vermeende leermeester Van Ostaijen gebruikt waarin die
de vanzelfsprekende eigenheid van elke ware dichter postuleert, dan lijkt het niet
vergezocht om hierin een commentaar op de invloedskwestie te lezen. De tegendraadse
ironicus die Burssens was, gebruikt hier dus zijn ‘meester’ om zijn eigen
individualiteit te bewijzen! (En hij doet dat nadat hij het in een verhaaltje - ‘Dit is
geen kerstverhaal’ (Burssens 1970, 188) - over onrechtstreekse oudermoord had.)
Die eigen persoonlijkheid bewijst hij daarna echter overtuigend in een aantal korte,
speelse gedichten waarin elementen die inderdaad aan Van Ostaijen doen denken
haast naadloos worden opgenomen in een zeer persoonlijke schriftuur. Zo ondermeer
in ‘Ballade’ waarin in twee rijmende kwatrijnen op luchtige en ironische manier
enkele typische kenmerken van een ballade worden opgeroepen:
de wind speelt door zijn haren
het is een aardige meid
haar charmes aan te staren
en 't stapelen van de mijt
te staren in ekstaze
eilaas driemaal eilaas
de koeien staan te grazen
en 't gras is 't enig aas (Burssens 1970, 190)

Een jongen in de buitenlucht (vers 1) smacht naar een meisje (verzen 2-3) dat hij tot
zich zou willen nemen tijdens het werk op het land (de hooimijt uit vers 4); de
(meta)fysische ervaring die zich bijna aandient (vers 5) blijft uiteindelijk uit (vers
6); er gebeurt helemaal niets, er is misschien zelfs helemaal geen hooi, alleen gras
(verzen 7-8). Aangezien de anekdote hier enkel gesuggereerd wordt, is dit
onvermijdelijk een in-vullende interpretatie. Belangrijker echter dan de eigenlijke
(en eerder triviale) ‘inhoud’ is hoe die tot stand wordt gebracht. Waar Van Ostaijen
enkel situaties schetst (een jonkvrouw gaat naar de kerk en ze ziet er zo en zo uit, in
‘Archaïese pastorale’, bijvoorbeeld14), vertelt Burssens echt een verhaal(tje). Hij
gebruikt daarvoor overigens een tamelijk modern narratologisch middel (haast
ongemerkt verschuift de focalisator: de overgang van de auctoriële mededeling over
de jongen in vers 1 naar de gedachten van die jongen in verzen 2 tot 4) én pasticheert
het genre: waar in een echte ballade het verloop van het verhaal belangrijk is en het
gedicht dus naar een slot toe wordt geschreven, eindigt het hier
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voor het goed en wel begint. Dat einde heeft echter wel een duidelijke pointe, als
betrof het hier een limerick. Toch is dit geen leutig light verse; daarvoor is het gedicht
te impliciet (en dus de rol van de interpreterende lezer te belangrijk). En onder meer
dat kenmerk heeft het gemeen met de late Van Ostaijen, samen met de wat spottende
toon (‘eilaas driemaal eilaas’) en de speelse welluidendheid van het geheel. Zeer
typisch Burssens is dan weer het homofoon (hier: meid/mijt) - samen met het spelen
op andere betekenissen van een woord en het chiasme één van de geliefkoosde
constructieprincipes van de dichter.15 Gelijkaardig woordspel en chiasme worden
mooi geïllustreerd in ‘Jubileum’:
de kroon als beloning
het loon als bekroning
o woord van de wording
o wording van 't woord
om de mekaniese hoon
van de ledepop
wie zet er op de kroon
wie zet de kroon erop (Burssens 1970, 192)

Als hier al sprake kan zijn van lyrisme à thème, dan toch niet in de betekenis die Van
Ostaijen daar aan gaf; waar hij de associatieve ‘keusverwantschappen’ en ‘de
sensiebele verhoudingen tussen klank en zin’ onderzoekt (IV, 376) maken de
gedichten van Burssens een veel retorischer indruk. ‘Jubileum’ is geheel op het
chiasme gebouwd: kroon-beloning versus loon-bekroning, woord-wording versus
wording-woord, zet-er-op-de-kroon versus zet-de-kroon-er-op. Enkel de titel geeft
een indicatie van wat deze woorden verder, inhoudelijk, met elkaar te maken zouden
kunnen hebben. De kroon is dan de beloning voor een jubileum (vers 1) van iemand
die uiteindelijk de financiële verloning belangrijker vindt dan dat symbool (vers 2).
De tweede strofe blijft noodgedwongen raadselachtig: misschien was er een woord
nodig om de gevierde functie te kunnen krijgen of werd het verkrijgen van die functie
met een bepaald woord aangeduid (vers 3), maar gezien ‘de mekaniese hoon’ zou
die functie ook wel onder vuur kunnen liggen (misschien omdat de gevierde in kwestie
een ‘ledepop’, iemand zonder karakter is); misschien misprijst de ruggegraatloze
zijn volk (versen 5-6) en steekt er stilaan protest op (‘o wording van het woord /
om...’). De slotstrofe bevat twee retorische vragen: wie zet er (in) op de kroon (wie
durft er zijn geld nog op verwedden, heeft er nog vertrouwen in)? En, de dubbelzinnige
tweede: wie zet de kroon erop (wie durft of wil de kroon op het hoofd van de jubilaris
zetten), maar ook: wie zet de kroon op het werk (misschien te lezen als: wie maakt
aan zijn heerschappij een einde)? Een reeks woordspelingen en omkeringen die op
het eerste gezicht enkel om hun eigen klankas draaien, blijken zo een cluster aan
betekenissen op te roepen die alle precies over
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de macht en kracht van het woord gaan. Zo beschouwd bedrijft Burssens dus een
soort van meta-retoriek. Soms lijken zijn gedichten schaakborden te zijn, waar volgens
een nieuwsoortige paardensprong de stukken verschoven worden. Zo, bijvoorbeeld,
‘Allegretto’:
het motorronken op de sneeuw
is niet als 't bijegonzen rond de lelie
wijl de sneeuw is lelieblank
en de motor ronkt sonoor
en het schellen van de slede
en het knallen van de zweep
en de matte motorklank
o de sneeuw is lelieblank
o 't bijegonzen op de sneeuw
en 't motorronken rond de lelie (Burssens 1970, 198)

De mededeling in de eerste verzen is strikt genomen totaal overbodig: motorronken
is inderdaad niet hetzelfde als bijegonzen. De reden die voor dit verschil gegeven
wordt, lijkt echter arbitrair en zeker niet sluitend: de beide fenomen zijn verschillend,
zo beweert de dichter, omdat het ene een kleur heeft en het andere geluid maakt.
Maar misschien maakt het ene wel net hetzelfde geluid, en hebben ze ook een
gelijkaardige kleur. Daar heeft de dichter het echter niet over. Burssens heeft hier
een verschuiving toegepast, en de eigenschappen volgens een chiastische sprong
verplaatst. In een wiskundige formule uitgedrukt, beweert hij immers: a+b ≠ c+d,
omdat b+d ≠ a+c'. (Waarbij c' - ‘sonoor’ - metonymisch voor het ‘bijegonzen’ staat.)
De tweede strofe herneemt in de slotversen in zekere zin de vorige (a / b+d), maar
de eerste twee introduceren twee nieuwe geluidsmotieven (het assonantische ‘schellen
van de slede’ dat via ‘slede’ opnieuw naar ‘sneeuw’ verwijst én de idiomatische
gemeenplaats ‘het knallen van de zweep’ dat dus zowel routineus klinkt, als in contrast
met het ‘matte’ van het volgende vers erg scherp). In de slotstrofe worden die
elementen nogmaals door elkaar geklutst: c+b en a+d. Ook deze constructie maakt
een doortimmerd retorische indruk: de verschillende motieven (motor=a, sneeuw=b,
bijegonzen=c, lelie=d) worden als in een muziekstuk door elkaar geweven en tegen
elkaar uitgespeeld; het ‘schellen’ en het ‘knallen’ zorgen voor de gepaste syncope.
De titel van dit gedicht (‘Allegretto’) suggereert al dat het hier een - naar het woord
van Van Ostaijen - thematisch gedicht betreft; maar hoewel het compositieprincipe
(thema + variatie) en de muzikaliteit en erg impliciete ‘inhoud’ duidelijk met Van
Ostaijen verwant zijn, ontwikkelt Burssens hier toch een eigen klank: zijn poëzie
maakt een veel cerebraler indruk en thematiseert veel explicieter de retorische
principes en perverteringen van de logica die hij doorvoert. In
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‘Serenade’ wordt zo - haast als in een postmodern gedicht - de betekenis steeds
doorgeschoven, waarna er een strofe volgt die schijnbaar helemaal los staat van de
voorgaande en er uiteindelijk alles mee te maken blijkt te hebben:
in de nacht fluit de lokomotief
en 't fluiten van de lokomotief
is als 't fluiten van de dief
en 't fluiten van de dief
is als het fluiten van de nachtegaal
wat zit je vertikaal
lig horizontaal
lief (Burssens 1970, 203)

De klankvergelijkingen van de eerste strofe leiden (misschien via de nachtegaal zie de ‘nightingale/lark’-episode in Romeo & Juliet) naar een rechtstreeks toespreken
van de geliefde in de tweede (als in de ‘balcony scene’ in hetzelfde stuk). De toon
is echter allesbehalve die van een serenade: het bevel om te gaan liggen is niet alleen
pleonastisch (zit verticaal, lig horizontaal), het is vooral uitermate direct. Zo
becommentarieert (lees: ontmaskert) ook dit gedicht uiteindelijk zijn eigen vorm:
Burssens maakt duidelijk dat de serenade eigenlijk alleen dient om de geliefde in
bed te krijgen. Een laatste voorbeeld uit Enzovoort, ‘Schemering’, begint op een
manier die qua atmosfeer en ellips erg aan de Van Ostaijen van gedichten als ‘Avond
Winter Straten’ doet denken (een gedicht dat overigens pas postuum, dus jaren na
Enzovoort, gepubliceerd zou worden), maar dat via diezelfde typische
Burssensverschuivingen in een schijnbaar surrealistisch universum terecht komt:
stortregen straten glimmen
blauwe autobus beklimmen
grijze stad
grijze kat
welaan o autobus
in de duisternis zijn alle katten grijs
en spint de autobus (Burssens 1970, 206)

Het grijs van de stad en de kat wordt overgedragen op de oorspronkelijk blauwe
autobus (die in het tweede vers waarschijnlijk door diezelfde kat wordt beklommen),
waardoor de bus uiteindelijk ook een andere eigenschap van de kat overneemt (het
spinnen). In de ‘schemering’ van de titel vervagen alle verschillen en wisselen
objecten dus tegelijk van kleur en van activiteit.
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In de prozatekst ‘Derde en laatste bevestiging’ waarmee Burssens zijn bundel besluit,
antwoordt hij een briefschrijver die niets van zijn gedichten beweerde te kunnen
begrijpen. ‘U zijt Godzijdank de enige niet,’ stelt de dichter zijn getroubleerde lezer
gerust. (Burssens 1970, 210) De wereld van de thematische hinkstapatleet Burssens
mag dan nu al minder vreemd lijken, haar vervreemdende en raadselachtige karakter
heeft ze zeker behouden. Als hij in Enzovoort één Van Ostaijen-criterium waarmaakt,
dan is het wel dat van de verrassing: hij toont de wereld als ‘splinternieuwe munt’
(IV,375), en de toeschouwer roept dan ook verbaasd uit ‘hei je van je leven!’ (IV,163)

3. Niet altijd een beklemmend voorbeeld
Die verbazing nam wat vreemde proporties aan toen Burssens in 1930 Klemmen voor
zangvogels publiceerde, een bundel waarin hij het gros van de gedichten uit Piano
en Enzovoort opnam, aangevuld met drie nieuwe gedichten in de ‘Enzovoort’-reeks
en een aparte afdeling onder de naam ‘Voor kleine saksofoon’. Nooit was de invloed
van Van Ostaijen zo apert geweest als in die laatste reeks. Marnix Gijsen beweerde
dan ook zonder meer dat Burssens' poëzie deel uitmaakte van een ‘school’, meer
bepaald die van Van Ostaijens ‘voorlaatste credo’.16 Hij vond ze ‘totaal verouderd
en uit den tijd want het experiment dat Burssens hier ten koste van het gezond verstand
beproeft, werd over heel Europa reeds door honderden anderen gedaan met als
resultaat een mager “succès d'estime”.’17 In het nieuwe trio ‘Enzovoort’-gedichten
valt vooral ‘Begocheling’ [sic] op - het lijkt haast een vervolg op het eerder geciteerde
‘Allegretto’:
Zo wit was nooit de sneeuw voorheen
en zwart mijn auto
en 't ronken van de motor zo sonoor
Zo blank was nooit de hand van een geliefde
en donker hare haren
en hare stem ijlstemmig als de lucht
Als nu de sneeuw lag als een vacht
over mijn koude schouders
dan was de witheid van de sneeuw gewis niet wit
niet zwart de zwartheid van mijn auto
die niet mijn auto is (Burssens 1970, 221)

De sneeuw, de motor die sonoor ronkt, de blanke kleur - de hoofdingrediënten zijn
opnieuw aanwezig. De structuur is echter fundamenteel anders: waar in
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‘Jeune Fille Mangeant Un Oiseau’, ook bekend als ‘Le Plaisir’ van René Magritte (in Jacques Meuris,
Magritte, Nouvelles Éditions Françaises, Casterman, 1988, p. 68).

‘Allegretto’ eigenschappen werden doorgeschoven in een vals syllogisme, krijg je
hier een abc-a'b'c'-structuur in strofen 1 & 2 en een mengeling van beide in de derde
waarin met de eerder geïntroduceerde motieven diezelfde motieven weer op losse
schroeven worden gezet. Het wit zou dan niet wit zijn, het zwart niet zwart en (meest
krasse stelling van al) ‘mijn auto’ niet ‘mijn auto’. De hele strofe wordt hypothetisch
gesteld, en dus zou je die problematiserende conclusies gewoon kunnen weglachen:
wanneer aan die voorwaarde (‘als’) niet voldaan is, is de rest ook niet langer van
toepassing. Zo gemakkelijk kom je er bij de beroepssofist Burssens echter niet vanaf:
de laatste twee verzen staan immers niet in de voorwaardelijke wijze (zoals in: niet
zwart de zwartheid van mijn auto / die niet mijn auto zou zijn), maar in het presens.
De auto die van mij is, is dus niet van mij. Het ontregelende Twin Peaks-gehalte van
deze verzen wordt nog extra versterkt door de sfeer van haast tedere extremiteit die
de eerdere verzen oproepen: ultrawitte sneeuw, donkere wagen, motorronken, blanke
(haast doorschijnende?) handen, donker haar, een ijle stem... Het lijkt wel alsof je je
plots in het universum van David Lynch bevindt. The owls are not what they seem.
Begoocheling, dus.
Deze kennistheoretische aspecten worden in het vervolg van de bundel op een
ont-
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ologisch plan getild. In de reeks ‘Voor kleine saksofoon’ worden niet alleen, zoals
Hadermann zeer terecht opmerkte, ‘opzettelijk [...] de stijl, de beeldspraak en de
muzikaliteit der Nagelaten Gedichten’ van Van Ostaijen nagebootst als een ode aan
de overleden vriend,18 zijn ontijdige dood wordt ook expliciet gethematiseerd.19 We
weten niet wat het leven is, we merken alleen dat het ons figuurlijk (fenomenologisch,
door de onkenbaarheid der dingen) én letterlijk (ontologisch, door de dood) ontsnapt.
Net als in Enzovoort zijn dus ook hier vorm en inhoud op bijzonder geslaagde wijze
op elkaar afgestemd: daar als meta-retoriek, hier als meta-elegieën. Want precies
omdat ook Van Ostaijens late gedichten zo vaak over het dreigende, het plotse en
het unheimliche gaan, is het uitermate gepast om gedichten over de dood van die
dichter dezelfde sfeer te laten uitademen. Het eerste gedicht uit de reeks wordt
expliciet als een in memoriam gepresenteerd:

Van het podium
In memoriam Paul van Ostaijen
Rozegeel en rozerood
als gij ziet dat zo de wolken zijn
aan de westerkim
grijsgrauw paarsgrauw
zó gij d'avend voelt aan d'oosterkim
aan de westerkim als een gestrande boot
aan d'oosterkim als een gordijn van uw kantoor
niet als een kanten gordijn van uw salon
maar als een vuile store op uw kantoor
neem dan uw voorhoofd in de linkerhand
zoals een denker in de hand een doodshoofd neemt
in de linkerhand het hoofd
in de rechterhand wat ooft
van jonge bomen - als banaal symbool en spreid uw sprankelend brein in 't rond
Als dan uw broze brein verbreid is
in 't rond
de ronde stonden van uw eenzaamheid gaan rond
en waar uw eenzaamheid gij eenmaal strooide
van de westerkim naar d'oosterkim
hangt vóór de westerkim het grauwe gordijn van uw kantoor
waarachter uw boot gestrand is (Burssens 1970, 226)

Bij de tijdschriftpublicatie in het Van Ostaijen-nummer van Vlaamsche Arbeid (nr.
3-4, 1928) heette dit gedicht nog ‘Laatste zonsondergang’. Die titel nodigt uit de
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tekst letterlijk te lezen, als een beschrijving van een zonsondergang (gezien het
adjectief ‘laatste’ krijgt dat tafereel hier dan meteen ook een eschatologische
ondertoon mee) of figuurlijk, als het afscheid van Van Ostaijen (het zonnekind, de
bron van alle warmte, van de dichtkunst...). In beide lecturen krijgt het geheel zo iets
nadrukkelijk metafysisch en het verbaast dan ook niet dat Burssens uiteindelijk een
andere titel verkoos. ‘Van het podium’ benadrukt zowel het door Van Ostaijen altijd
als erg belangrijk ingeschatte performer-karakter van de dichter als het feit dat déze
performer in kwestie het podium intussen verlaten heeft (hij is ‘van het podium’).
De dood is - hoewel nergens expliciet uitgesproken - alom tegenwoordig in ‘Van het
podium’. Het ‘doodshoofd’ is als symbool erg duidelijk in dit verband: het is typisch
een object uit zeventiende eeuwse stillevens die de ijdelheid van elk menselijk streven
in het licht van de dood verbeelden. En dat is precies ook de thematiek die Van
Ostaijen zelf behandelt in nogal wat van de Nagelaten Gedichten waaraan Burssens
de motieven voor zijn gedicht ontleent.20 Uit ‘Mythos’ (‘zo een witte haas schuift
voor uw ogen’ (II, 218)) haalt hij de zeer typerende frasering voor een voorwaardelijke
bijzin (‘zó gij d'avend’). Uit ‘Gedicht’ (‘Leg uw hoofd zo in mijn arm’ (II, 227))
komt de duidelijke instructie hoe precies het hoofd moet worden vastgenomen (‘neem
dan uw voorhoofd in de linkerhand’). De ‘eenzaamheid’ wordt bij Van Ostaijen
expliciet gethematiseerd in ‘Jong landschap’ (‘in 't spelevaren met mijn eenzaamheid’
(II, 230)), ‘Onbewuste avond’ (‘Zo eenzaam is niet één van ons’ (II, 231)) en ‘Het
dorp’ (‘een spiegel van uw eenzaamheid’ (II, 237)). Maar bovenal ademt ‘Van het
podium’ de sfeer van wat misschien wel Burssens' absolute lievelingsgedicht was,
‘Facture Baroque’. Het stranden van de boot doet denken aan de ‘boten [die] van
hun zinnen sloegen’ (II, 219) en niet toevallig strandt Burssens' boot aan ‘de
westerkim’ (bij Van Ostaijen: ‘kim’ en ‘zinnekim’ (II, 219), al heeft ook dat laatste
natuurlijk meer uitgesproken metafysische connotaties). De dood van Van Ostaijen
(in de biografische reductie), het einde van een dag (in de anekdotische) - beide
drukken de mens met de neus op de eindigheid van alles. Als je de ‘gij’ leest als een
aanspreking van Van Ostaijen dan becommentarieert het ook het wrange lot van de
dichter: het beeld van de man die zijn ‘sprankelend brein in 't rond’ strooit zou dan
niet alleen kunnen verwijzen naar de profetische (en wat pretentieus-pathetische)
voortrekkersrol die hij zichzelf toedichtte ten tijde van Het Sienjaal (1918), maar
ook naar het vergeefse en onopgemerkte van al zijn ‘hersenactiviteit’. De tweede
strofe van Burssens' gedicht verhaalt in die lectuur onder meer de uitermate gebrekkige
receptie van Van Ostaijen: zijn ‘broze brein’ is dan wel ‘verbreid [...] in 't rond’, de
proeven van zijn ‘eenzaamheid’ worden nu met lezers gedeeld, uiteindelijk wordt
het zicht toch beheerst door ‘het grauwe gordijn van uw kantoor / waarachter uw
boot gestrand is’. Dit gordijn beneemt niet alleen het zicht op alles wat nog kon
komen in zijn leven (de nooit vervulde belofte), het voortijdig stranden van de boot
kreeg ook meer aandacht dan wat er voorheen al gepresteerd was (de critici hadden
niet nagelaten op te merken dat Van Ostaijen bij zijn jammerlijke overlijden op de
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drempel stond een belangrijk dichter te worden; dat hij het dus bij leven nog niet
was). Dat gordijn kan ook thematisch met Van Ostaijens werk in verband worden
gebracht: het lijkt op de sluier die ons de ware aard der dingen verhult - één van de
belangrijkste motieven in het werk van deze neo-platonist. Dat het gordijn vóór de
westerkim hangt, suggereert dat het die dichter uiteindelijk niet vergund is geweest
te doen waar hij in ‘Facture Baroque’ over sprak: via de boot die trotzdem ‘ter zee
gaa[t]’ te proberen ‘geenzijds der zinnekim’ [II:219] te geraken om zo die
ondoordringbare grens te slopen. De dood van de dichter benadrukt op die manier
ook de ‘oude waan’ (II, 219), het ijdele zowel van het fysische als van het metafysische
streven. Als in de bekende regels van Shakespeare wordt zo gesuggereerd dat de
mens slechts tijdelijk op het levenstoneel mag verschijnen en uiteindelijk
onverbiddelijk ‘van het podium’ zal worden gestuurd. Burssens blijft voorlopig achter
en het is waarschijnlijk niet toevallig dat de enige Fremdkörper in dit gedicht naar
zíjn professionele leven verwijzen. Waar Van Ostaijen in zijn late gedichten de
pastorale of landelijke taferelen slechts zeer zelden ‘verstoort’ met aspecten uit het
moderne stadsleven, vallen in ‘Van het podium’ precies de expliciete kantoorscènes
op (‘als een gordijn van uw kantoor’, ‘maar als een vuile store op uw kantoor’).
Wanneer je de ‘gij’ en ‘uw’ leest als aansprekingen van dichterzakenman Burssens
zelf, krijgt het gedicht de allures van een rouwritueel én zelfanalyse: wanneer je de
avond (de dood) voelt naderen, neem dan je voorhoofd in de linkerhand en wat fruit
(‘van jonge bomen - als banaal symbool -’!) in de rechter en deel al je gedachten met
je medemens; ook dan zal het gordijn van je kantoor je duidelijk blijven scheiden
van je artistieke bestaan dat tot mislukken gedoemd lijkt (‘waarachter uw boot
gestrand is’). Via een mengeling van Van Ostaijense motieven en eigen accenten,
slaagt Burssens er in ‘Van het podium’ in om zowel de dood van zijn vriend te
gedenken, diens levenswerk en -lot op te roepen, als zijn eigen positie daar tegenover
te bepalen. Door dit gedicht als eerste in een hele reeks ‘Klemmen voor zangvogels’
te plaatsen, probeert hij niet alleen (zoals de titel van de afdeling suggereert) iets van
Van Ostaijen in een gedicht vast te leggen (de gedichten zijn dan de klemmen die
de dichter/zangvogels op de grond/het blad houden), hij introduceert zo ook enkele
motieven waarop in de volgende gedichten zal worden gevarieerd. In ‘Korte
zwerftocht’, bijvoorbeeld, wordt eveneens een avondlijk tafereel gesuggereerd, en
ook hier gebeurt dat met frasen die erg aan Van Ostaijen doen denken: ‘en waar gij
ook uw stappen zet / al op de stoepen van een duister huis / daarin wellicht geen
wezen woont / schuift van uw lijf uw schaduw weg in 't schuwe licht // [...] glijdt
een oneindigheid aan 't einde van uw zwerven / in 't zwaluwzwenken om de koele
kom’. (Burssens 1970, 229)21 In ‘Amazone’ komen dan weer motieven uit
‘Avondgeluiden’ (de paardehoeven), ‘Guido Gezelle’ (de papaver) en ‘Nachtelike
optocht’ (het laaien) voor in een frasering die al even Van Ostaijaans aandoet (‘ons
trouwe schouwers eenzaam toewaarts’ (Burssens 1970, 230)). ‘Jodelende Tyrolers’
daarenboven (‘jodelende echo van alp tot alp / echo van jodelende alpen’ is zó volgens
het lyrisme à
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thème-boekje gecomponeerd dat het bijna een pastiche à la Brunclair wordt (met een
syncopering precies zoals de ‘langs het hoogriet’-passage in Van Ostaijens ‘Melopee’:
‘op de bergtop / in het dal’ (Burssens 1970, 233)). Meer toegepaste lyriek is terug te
vinden in het wel zeer aan ‘Polonaise’ en ‘Zeer kleine Speeldoos’ schatplichtige
‘Oud liedje’ (‘In een roze zeepbel / in een blauwe zeepbel’ (Burssens 1970, 234)) of
het met elementen uit ‘Melopee’, ‘Jong Landschap’ en ‘Avondgeluiden’ gebricoleerde
‘Au clair de la lune’ (‘Zo op de sneeuw de maan staat’ (Burssens 1970, 241)).22 Veel
interessanter zijn die gedichten waarin Burssens een aantal aan Van Ostaijen
herinnerende beelden of motieven gebruikt op een volstrekt eigenzinnige,
zich-toe-eigenende manier. Zo is ook ‘De stroom’ duidelijk opgebouwd volgens het
lyrisme à thème-stramien en bevat het weer talrijke herkenbare motieven (‘onze
boten glijden’, ‘afwaarts waar de westerkim / in lichterlaaie ligt’), maar valt het voor
de hedendaagse lezer op omdat de in elke strofe opgezette ‘als’-constructie met een
Kouwenaarachtig liggend streepje eindigt vooraleer ze haar normale syntactische
einde heeft bereikt. Waar Van Ostaijen in een tot op zekere hoogte vergelijkbaar
gedicht als ‘Facture Baroque’ naar een duidelijke pointe toewerkt, besluit Burssens
drie keer in het ijle: ‘als van onrust / van louter onrust -’ (Burssens 1970, 231) De
onrust waarover het hier gaat wordt dus ook in de vorm níet opgelost (door een
afsluitend punt), maar eerder bestendigd. In ‘Ochtendlied’ dan weer, varieert de
dichter op de bekende slotverzen van hetzelfde ‘Facture Baroque’ (‘Soms dringt de
drang de droom...’ (II, 219)) in een strofe die ook inhoudelijk heel typerend is voor
de lyriek in ‘Voor kleine saksofoon’:
En u die voor het morgenvenster staat
met wijde ogen op een ogenloze wijdte
dringt niet de drang de ruiten rinkelend stuk te slaan (Burssens 1970, 243)

De aandrift betreft hier dus geen dromen, maar een zeer fysieke actie. Dit soort plotse
erupties van geweld - te midden een vaak supergestileerde setting - komt wel vaker
voor in deze afdeling. Vooraleer de verbeelde schoonheid absoluut wordt, valt ze
aan diggelen. In ‘Maanlandschap’ komen Van Ostaijen-motieven als de maan, de
ogen, het schuiven en het glijden samen in wat een zeer onderhuids aangebrachte,
bijna Buñueliaanse zelfkastijding blijkt te zijn:
Zo schielik schoof een waas van blauwe wolken
over de broze schijf der maan
alsof uw oogleden plotseling zich sloten
over de ronding van uw broze blik
Laat een vinger glijden langs uw gladde wenkbrauw
en laat uw blik de maan zich toewaarts wenden
als eenmaal daar de wolken zijn geschoven
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tot schone drommen van geweld
weet gij dat uw handen broze handen waren
daarin de appel van uw ogen zat gekneld (Burssens 1970, 251)

Parallel met het zich ‘tot schone drommen van geweld’ pakkende wolkendek, nemen
de ‘broze handen’ van de ik/gij zijn ogen vast in een wel zeer beklemmende greep.
De zangvogel wordt hier dus niet door een ‘klem’ het zwijgen opgelegd, maar wordt
op een zeer directe manier het zicht ontnomen. Zowel de maan, de blik als de handen
worden als ‘broos’ gekwalificeerd, maar uiteindelijk zijn het wel diezelfde handen
die hier, net als in Buñuels Un chien andalou, het geweld op het oog uitoefenen. In
‘Niet grote angst’ geeft de titel al aan dat de agressie hier (misschien) uitblijft, maar
de formulering waarin dit in het gedicht geconcretiseerd wordt, maakt van die
afwezigheid een zeer uitzonderlijk en daardoor dus nóg dreigender fenonomeen:
Een donkere merel die genadig fluit
zó dat de lucht nog grauwer wordt en wat lager hangt
Hoe tans geen storm dit appelboompje splijt
wiens klare bloesem op de donkere lucht
aan 't einde van de kim zijn klaarheid hangt
als hoop van blijde kinderen
zoals een merel die genadig fluit
gestadig fluit de hoop van blijde kinderen
Hoe tans geen grauwe moordenaarshand
die jonge schedels beukt
want bij het splijten van de schedels en het boompje
zouden uw handen glijden langs een spiegel van lichte hoop
als langs een hopeloos licht (Burssens 1970, 250)

Dit gedicht is erg filmisch en vol contrasten opgebouwd. In de eerste strofe wordt
de ‘scène’ getoond waar het gedicht zich afspeelt: onder een laaghangende en grauwe
lucht. Het genadige vogelgefluit lijkt die donkerte echter enigszins te compenseren.
Hetzelfde gebeurt nog extremer in de tweede strofe: in een bijna tautologische
constructie wordt het merelgefluit geassocieerd met de hoop van blije kinderen en
het effect van klare bloesem tegen de donkere lucht; de vermelding dat het onweer
‘dit appelboompje’ níet splijt, heft die lichtheid echter helemaal op. Precies de
afwezigheid (maar tegelijk zeer grote mogelijkheid) van het geweld maakt de dreiging
nog veel drukkender. En in de derde strofe bereikt deze spanning een gruwelijke
climax: hier vormen mensenschedels (niet) het object van de anonieme splijter, terwijl
handen (‘uw handen’ - die van de lezer of de dichter?)
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glijden ‘langs een spiegel van lichte hoop / als langs een hopeloos licht’ - ze klauwen
dus wat in het ijle. Dat precies dat onaanraakbare licht ‘hopeloos’ wordt genoemd
(terwijl licht in onze cultuur vrijwel altijd positief wordt geconnoteerd) en de spiegel
een ‘lichte hoop’ worden toegedicht terwijl de gereflecteerde uitermate passief blijft
temidden van het geweld, stemt ultiem onbehaaglijk. Deze zo hedendaags aandoende
sfeer van onbestemde dreiging en plots opdoemende destructiedrift kent in onze
literatuur bij mijn weten geen enkel precedent. Ze valt misschien nog het best te
vergelijken met de late gedichten van Hans Faverey. In de toenmalige schilderkunst
waren deze contrasterende juxtaposities echter veel minder ongewoon. Burssens eenmalig medewerker aan het Brusselse surrealistische tijdschrift Marie - kende
ongetwijfeld het werk van René Magritte, die precies in deze periode werken afleverde
waarin gewelddadige intrusies en mutileringen werden afgebeeld te midden van een
idyllisch of onderkoeld tafereel.23 Eenzelfde surrealistische sfeer ademt het
waarschijnlijk niet toevallig ‘Hypnose’ getitelde gedicht uit; in een mengeling van
natuurobservatie (een zwaan glijdt op het water) en droombeeld (de zwaan die om
de bocht verdwijnt terwijl ‘haar witheid’ nog blijft verder glijden) komen in de
slotstrofe plots ook de ik en zijn gevolg terecht in een - realistisch gesproken onmogelijke scène:
Als met een holle riemslag onze zwaanboot
het avendlike midden van de vijver stoort
zijn wij een wijle om de bocht verdwenen
en zwenkt de witheid van de zwaan
het zwenken van ons denken nader
tot de witheid van een slanke vrouwenhand (Burssens 1970, 238)

Net als de zwaan en haar witheid in de vorige strofen, kunnen ook de boot en de
passagiers zich verdubbelen en op twee plaatsen tegelijk zijn: in het midden van de
vijver en al ‘een wijle’ om de bocht. Deze fysieke krachttoer wordt vervolgens
mentaal overgedaan: de beweeglijke bilocatie van de boot vindt haar pendant in het
al even agile denken dat van focus verandert en zich - via de associatie met de witte
zwaan - richt op een (blanke) ‘slanke vrouwenhand’. Een gelijkaardig tafereel speelt
zich af in ‘Vergeefse verleiding’ waar - met een typisch Burssenschiasme (cf. supra)
- eerst een menselijke schaduw geen vlam kan doven, en vervolgens de vlam geen
schaduw kan doen ontvlammen (Burssens 1970, 240). Ook de soms wat vreemde
titels van de gedichten doen enigszins surrealistisch aan (cf. de bekende anekdote
over Magrittes vrienden die titels bedachten die niets met het schilderij te maken
hadden), maar in ‘Zelfportret van de lezer’ blijkt die band tussen titel en gedicht bij
nader toezien wel degelijk te bestaan. Na twee strofen met eens te meer ‘glijdende’
natuurobservaties over landschappen en koeien, volgen deze regels:
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Wij zijn de stedelingen van dit schuwe dorp
en naast dees' kale koe zijn wij de stervelingen
die moe en moedeloos het loeien van koe
aan 't toeten van een stoomfluit toetsen (Burssens 1970, 245)

En dat is dus precies wat zowel dichter als lezer ook doen wanneer ze met dit soort
poëzie geconfronteerd worden (vandaar dus ‘Zelfportet van de lezer’ - de lezer die
altijd zelf ook dichter moet zijn en vice versa): onverwachte vergelijkingen
samenpuzzelen en verschillende grootheden samenbrengen, dit alles naar het
proto-surrealistisch gebruik van de Comte de Lautréamont die een naaimachine en
een paraplu deed samenkomen. Dat ze zich hierbij (in een gedicht met als titel
‘Zelfportret van de lezer’!) voelen als stedelingen in een dorp, geeft aan dat de
vervreemding die het moderne leven kenmerkt ook op de literatuur is overgeslagen:
voor hem (hen) zijn woorden niet langer oorden om in te wonen, zoals Slauerhoff
nog in 1934 zou beweren (in ‘Woninglooze’), maar plaatsen waar de ontheemding
bevestigd wordt.
Al in Piano (1924) stond de sleutelzin ‘al wat glanst heeft diepte’. (Burssens 1970,
173) In ‘Avendstraten’ varieert Burssens op dit voor hem zo tekenende thema wanneer
hij iets situeert ‘diep aan d'oppervlakte’. (Burssens 1970, 237) In de context van
‘Voor kleine saksofoon’ krijgt echter ook deze regel een Van Ostaijen-connotatie
mee:
Ofschoon de dag vol zonnestralen was
en deze ochtend zilver was van dauw
is d'avend vol van bodemloze ledigheid
en diep aan d'oppervlakte van zijn blauwe mist (ibidem)

De fundamentele onmacht van de mens - geconfronteerd met de dood en de
onkenbaarheid der dingen (cf. supra) - overvalt hem 's avonds. De hier zeer expliciet
uitgesproken ‘bodemloze ledigheid’ vindt haar beeldende pendant in het oxymoron
van de diepte van het oppervlak: in het niet te peilen universum waarin slechts de
àndere dimensies tellen, krijgt het leven iets van de ongrijpbaarheid van mist (of
licht, zoals in ‘Niet grote angst’). De dood is als het plots opduikende geweld in deze
reeks gedichten, een onvatbaar en tegelijkertijd verschrikkelijk ingrijpend gegeven
dat de mens op zijn kwetsbaarheid, ‘verlatenheid’ en ‘gehavend’ overmoed’
(‘Panorama’, Burssens 1970, 256) wijst. Door dit alles te suggereren met de woorden,
ritmeringen en frasering van Van Ostaijen, maar ze met typische ‘eigen’
constructiemiddelen (chiasme, verschuiving) in elkaar te zetten, is Burssens erin
geslaagd om met ‘Voor kleine saksofoon’ een schrijnende hommage te brengen aan
een vriend die bezeten was door dezelfde ideeën en gevoelens. Het lijkt me nauwelijks
een geval van biografische reductie te zijn, wanneer precies dat binnenbrekend geweld
hier gelezen wordt als een verwijzing naar de voortijdige
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dood van Van Ostaijen - ‘alsof uw oogleden plotseling zich sloten / over de ronding
van uw broze blik’. (Burssens 1970, 251)
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van De Feesten van Angst en Pijn en een zeer royale keuze uit de nagelaten poëzie (onder de
door Van Ostaijen zelf voor zijn volgende bundel voorziene titel Eerste boek van Schmoll). Zie
voor reacties van Raymond Herreman (NRC, 9 november 1928) en Johan De Maegt (Het Laatste
Nieuws, 25 december 1928) Buelens en Wildemeersch 1996, p. 176.
2 Nijhoff in De Gids, nr. 12, 1929: ‘Er zijn tal van zulke prachtige evocaties in deze nagelaten
gedichten, raadselachtig uit het onzienlijke plotseling zeer nabij verschijnend, in de
wonderlijkheid van hun werkelijke gestalte; raadselachtig van een binnelicht dat de
verschijningen doortrilt.’ (Hier geciteerd naar Nijhoff 1965, p. 90.) En Marsman in De Vrije
Bladen, april 1928: ‘de weinigen hier [= in Nederland, gb], met inzicht in poëzie, zullen erkennen,
ook wanneer zij zijn preamissen en consequenties niet mochten deelen, dat hij van de jongere
Vlaamsche schrijvers de man met het diepste begrip van (moderne) poëzie is geweest.’ (Hier
geciteerd naar Goedegebuure 1981, p. 301.)
3 Zie Du Perron 1977, p. 304-306. Cornette zat overigens in de jury voor de Driejaarlijkse Staatprijs
voor Poëzie (1926-1928) die níet naar Van Ostaijen ging, maar wel naar Achilles Mussche. Zie
daarvoor Borgers 1971, p. 864.
4 Du Perron 1929, p. 80. Uit een brief van 2 april 1929 van Du Perron aan A.N. Donkersloot (Du
Perron 1977) valt af te leiden hoe algemeen de lof was: ‘En toch verzeker ik je dat het mij
oprecht genoegen doet te zien dat men P.v.O waardeert; alleen: het is te veel, en te bête, après
tout, na al het onbegrijpen en het te-weinig. Het is ook tè enthousiast, en te algemeen, om wààr
te kunnen zijn. Het is weer een: “we doene mee, hoor, om dien gestorven dichter te waardeeren!”’
(p. 350)
5 Du Perron 1929, p. 81.
6 Du Perron 1977, p. 321.
7 Burssens 1981, p. 369.
8 Drie maanden later waren ze er nog over bezig. Op 25 mei schreef Du Perron (Du Perron 1977)
hem: ‘Je vraagt me uitvoeriger terug te komen op de kwestie: navolgers van P.v.O. - Die is,
wat jou betreft, toch snel opgelost. Zowel je eerste Verzen als Piano als Enzovoort geven aan
dat je geleidelikerwijs de kant P.v.O. bent uitgegaan, maar altijd - d.w.z. in het ensemble - een
eigen akcent hebt behouden. P.v.O dacht er niet anders over, en er is geen enkele reden waarom
hij jou niet gezien zou hebben zoals hij het Brunclair deed [als een epigoon, gb], als jij er
aanleiding toe had gegeven. Later ben je soms (zoals in de “jodelende Tyrolers”) misschien wat
gevaarlik dicht bij enkele bepaalde gedichten van P.v.O. gekomen, maar dit karakteriseert je
niet direkt als epigoon!’ (p. 374)
9 Chrispeels 1918, p. 213.
10 Kenis 1930 p. 207.
11 Vergelijk Jespers 1982: ‘De ontmoeting [van Burssens, gb] met Van Ostaijen zou noodlottig
zijn. Burssens’ literaire carrière zou er fundamenteel door beïnvloed worden en, laten we het
ronduit bekennen, eronder lijden. Jaren nog zou hij versleten worden voor Van Ostaijen-epigoon,
wat zijn toewijding aan de postume lotgevallen van P. van Ostaijens oeuvre nog beter in de
verf zet, al kon hij soms (in onbewaakte ogenblikken van knorrige depressie) wel eens nukkig
verklaren dat de Paus van Hallensee [sic] ruimschoots gekregen had waar hij recht op had.’ (p.
43)
12 Van Ostaijen 1979, deel IV, p. 258. Verder in de tekst afgekort als (IV, paginummer).
13 Burssens 1970, p. 188. Verder in de tekst afgekort als (Burssens 1970, paginanummer).
14 Van Ostaijen 1979, deel II, p. 192. Verder in de tekst afgekort als (II, paginanummer).
15 Hadermann (1988) gaf een uitvoerige interpretatie van het gebruik van ‘zat’ en ‘zit in ‘Schommel’
(p. 327-328): ‘zat van de liefde zit ze naakt / zit de lieverd in de leunstoel / zat / zat de lieverd
in de leunstoel / zat van liefde / zat ze naakt’. (Burssens 1970, p. 193). Dit gedicht doet qua
opbouw zeker aan Van Ostaijens ‘Berceuse nr. 2’ denken (‘Slaap als een reus’ (II, 236) - verzen
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die overigens pas in 1927 werden gepubliceerd), maar Hadermann merkt, in het algemeen,
terecht op dat Van Ostaijen meer op de resonantie in het onderbewustzijn speelt, terwijl Burssens
veel explicieter de verschillende semantische betekenissen van een woord in het spel betrekt
(p. 328), en dat geldt zeker ook voor ‘Ballade’.
Waarschijnlijk bedoelt Gijsen hiermee de woordspelerige Van Ostaijen van ‘Marc groet 's
morgens de dingen’, en is het ‘laatste’ credo van Van Ostaijen dat van gedichten als ‘De oude
man’ en ‘Het dorp’. Deze indeling is dan - gezien de chronologie van Van Ostaijens Nagelaten
Gedichten (zie II, 255-276) - erg arbitrair. Gijsen kan deze opmerking ook sarcastisch bedoeld
hebben, als een ‘ontmaskerende’ verwijzing naar de steeds wisselende standpunten van Van
Ostaijen.
Gijsen 1930.
Hadermann 1997, p. 115.
Dit geldt wel niet voor de hele reeks, want enkele van de gedichten werden al voor Van Ostaijens
dood in Vlaamsche Arbeid en Avontuur gepubliceerd. Zie de verantwoording in (Burssens 1970,
793-796).
Zie Paul Hadermanns artikel (1996) ‘Vanitas en Loreley’ waarin precies deze thematiek gelezen
wordt in vijf ‘barokke’ gedichten van Van Ostaijen. Hadermann geeft overigens zelf een
opsomming van de klassieke iconografie in dit verband: ‘De “vanitas” is echter overal aanwezig,
niet in de vorm van de gelijknamige, onbeweeglijke stillevens waarin vooral de 17de eeuw
doodshoofden, zandlopers, boeken, nutteloze instrumenten, verwelkte bloemen en voze vruchten
samenbracht, maar als een dynamisch schimmenspel. (p. 177) Dat Burssens zijn ‘denker’ een
doodshoofd laat nemen en er even verder sprake is van ‘wat ooft’ (Burssens 1970, 226) kan
dus haast geen toeval zijn.
Vergelijk: ‘Nog sloeg niet om uw luide lijf’ (‘Gedicht’, II, 225), ‘was ik zonder verleden / in
de kom van deze stilte gegleden’ (‘Onbewuste avond’, II, 231), ‘Zijn oog glijdt [...] / zodat het
roerloos hangt aan d'einderkom’ (‘Ogen’, II:243) (mijn cursivering).
Nog flagranter in de in nr. 1 van Avontuur verschenen versie (dus nog tijdens Van Ostaijens
leven): ‘als over de sneeuw de groene maan schijnt / als onder de maan de groene sneeuw
kwijnt’. (Burssens 1970, 796) In zijn ‘In Memoriam’-Van Ostaijen in Den Gulden Winckel had
Du Perron (1928) het over ‘Boere-charleston’ en ‘Alpejagerslied’ die ‘zoveele provinciale
pennen tot parodie verlokten’ (p. 120) nadat ze in datzelfde nummer van Avontuur waren
verschenen, maar dit gedicht van Burssens zou - indien elders en onder andere naam gepubliceerd
- ook als parodie geïnterpreteerd kunnen zijn.
Zo Au seuil de la liberté (1930) waarin een kanon op een wolkenpartij is gericht, de onthoofde
en door brokstukken hout omgeven L'Homme du Large (1927), La catapulte du Désert (1926)
waarvan voor één keer zelfs de titel boekdelen spreekt, Le Plaisir (1927) waarin een vrouw een
vogel verslindt of L'assassin menacé (1926) waarin een dode, naakte vrouw met bebloede mond
opgebaard ligt in een erg cleane kamer, terwijl een man (de moordenaar?) naar een
koffergrammofoon staart, dit tafereel begluurd wordt door een aantal mannen en twee andere
mannen (één met knuppel, de andere met vangnet) net buiten de kamer staan.
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Het wonder van Molenbeek
De herkomst van de tekstverzameling in het handschrift-Van
Hulthem1
Herman Brinkman
Een proclamatie uit 1399
In het handschrift-Van Hulthem is, tussen de vele sproken, gebeden, rijmspreuken
en toneelspelen, als eenling in zijn genre de tekst opgenomen (nr. 191.1-2) van een
proclamatie van twee wonderbaarlijke gebeurtenissen die kort na elkaar plaatsvonden
in de kerk van Sint-Jans-Molenbeek, thans een Brusselse deelgemeente, maar
toentertijd nog een dorp buiten de stad. Na de plechtige aanhef ‘Ghi goede liede, wet
dat u cont es ghedaen ende te wetene die waerheit’, vernemen we het volgende.2
Op de dag van de heilige Michael (de aartsengel was met Sint Goedele
schutspatroon van Brussel) van het jaar 1399, betrad een jongen van ongeveer veertien
jaar samen met zijn moeder de kerk van Sint Jan Baptist. Hij zeeg ter plekke neer en
bleef twee uur lang bewegingloos liggen. Toen zijn moeder in wanhoop de hulp van
Johannes de Doper inriep, kwam de jongen weer bij, en verklaarde dat hij in zijn
slaap contact had gehad met Johannes de Doper. De heilige had hem bevolen driemaal
op zijn blote knieën om de kerk te kruipen. Hem was tevens opgedragen om aan de
kerk(voogden) te melden, dat al wie dit ritueel zou uitvoeren, beschermd zou blijven
tegen de ‘plaghe’ die in de wereld woedde.
Aansluitend op deze verklaring volgt dan het relaas van een blinde plattelandsvrouw
die, twee dagen na het visioen van de jongen, komend uit de richting van
Geraardsbergen, een mijl aflegde om in de kerk van Johannes Baptist een levende
kip te offeren, in de hoop te genezen van haar al zeven maanden durende oogkwaal.
Na het overhandigen van de kip werd zij terstond genezen. In haar vreugde beloofde
zij haar leven lang op Sint-Jansdag als pelgrim naar Molenbeek te komen. De
proclamatie moet kort na de beschreven wonderen zijn opgesteld, want er wordt
medegedeeld dat iedereen zich kan overtuigen van de juistheid van de gemelde
gebeurtenissen door de geofferde kip te aanschouwen op het altaar van de kerk. Het
stuk lijkt daarmee belangstellenden en nieuwsgierigen naar de kerk te willen lokken.
Bovenal lijkt het bedoeld te zijn als promotie van de kerk van Sint-Jans-Molenbeek
als bedevaartsoord.
Aan de aanwezigheid van deze tekst in het handschrift-Van Hulthem is nooit bij-
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zondere aandacht geschonken, behalve dan dat hij meer dan eens is aangehaald in
het kader van de datering en de lokalisering van het handschrift.3 Het centrale gegeven
van de tekst kan immers zowel naar plaats als naar tijd exact gedetermineerd worden
- ook daarmee is de tekst binnen de verzameling een unicum. Niet het minst belangrijk
is bovendien dat het tevens de jongste gedateerde tekst is.
In dit artikel zal ik proberen duidelijk te maken dat deze tekst niet op zichzelf staat,
maar dat er een relatie aanwijsbaar is met verscheidene andere teksten in het
handschrift. Het belang van de tekst bij de bepaling van de origine van de verzameling
zal mede daardoor nog groter blijken te zijn dan tot nog toe werd verondersteld.

Codex en verzameling
De vraag waar, wanneer en voor wie het handschrift-Van Hulthem werd geschreven
zal nooit volledig en definitief beantwoord kunnen worden. De codex bevat immers
geen aantekeningen omtrent het tijdstip en de plaats van vervaardiging, de identiteit
van de kopiist, de eventuele opdrachtgever, de vroegste bezitters of het milieu waartoe
zij behoorden en evenmin bevat hij ondubbelzinnige aanwijzingen over zijn
bestemming of geïntendeerde gebruikswijze. Het aandeel teksten dat op enigerlei
wijze met Brussel kan worden verbonden wijst sterk op een ontstaan in of nabij die
stad,4 maar terzelfdertijd moeten we constateren dat niet weinig andere teksten juist
gerelateerd kunnen worden aan plaatsen of streken die elders, soms zelfs ver van
Brussel zijn gelegen.5
Van deze plaatsen heeft tot dusverre vooral Leuven de aandacht getrokken.6 Er
komen in het handschrift drie teksten voor waarin Leuven expliciet, terloops of
impliciet wordt genoemd. Bij nadere beschouwing blijken twee daarvan toch ook
weer verbonden te kunnen worden met het Brusselse. De situering van het raadsel
in Ene questie (nr. 141) ‘te Loeven in die Loe’ verwijst namelijk niet naar Leuven
zelf, maar naar de hertogelijke domeinbossen van de Lo, die zich buiten de stad
bevonden.7 En de preek getiteld Den guldenne berch (nr. 45) die de leesmeester van
Straatsburg (Nicolaas van Straatsburg) heeft gehouden in het Leuvense
predikherenklooster, kan gemakkelijk zijn weg hebben gevonden naar het hof,
aangezien vertegenwoordigers van dit klooster gewoon waren gedurende de
vastenperiode te Brussel voor de hertog en de hertogin te preken.8 Over de derde,
impliciete verwijzing naar Leuven (een plaats in Die corte cornike van Brabant (nr.
101) waar de plaatsaanduiding ‘Leuven’ is vervangen door ‘hier neder’), werd reeds
eerder opgemerkt dat deze in zeer globale zin als ‘de omgeving van Leuven’ begrepen
moet worden en daardoor ook op Brussel betrekking kan hebben.9 Een opvallende
relatie met Leuven lijkt in de verzameling dus niet per se aanwezig te zijn.
Een intrigerend aspect van de collectie is het aandeel teksten dat uit Holland
afkomstig is.10 Auteurs als Willem van Hildegaersberch en Augustijnken, beiden met
drie sproken vertegenwoordigd, waren hoofdzakelijk daar actief.11 De sproken van
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Hildegaersberch zijn nog tijdens zijn leven in de verzameling terecht gekomen.12
Ook andere sproken getuigen van een Hollands referentiekader of kunnen op andere
wijze aan Holland worden gerelateerd.13 De Vlaamse achtergrond van enkele andere
teksten komt hierna nog ter sprake.
Zoals Van Anrooij en Van Buuren na een onderzoek naar de situering van het
handschrift concludeerden, lijkt Brussel niettemin ‘de beste papieren te hebben’.14
De vraag naar de identiteit van de oorspronkelijke bezitter schijnt evenwel nagenoeg
onoplosbaar te zijn. Het enige ‘harde’ aanknopingspunt met het primaire milieu zou
immers de hand die de codex schreef kunnen zijn. En tot dusverre is er geen enkel
ander document bekend waarin deze hand wordt aangetroffen.
In aansluiting op het meest concrete tekstuele gegeven, namelijk dat het handschrift
in ieder geval na 30 september 1399 moet zijn geschreven, de dag waarop het tweede
wonder gebeurde dat wordt beschreven in Ene mierakele van mijn here sente Jan
Baptista van Molenbeke te Brusele (nr. 191.1-2)15, is de datering aangescherpt door
onderzoek naar de ouderdom van het papier dat voor het handschrift is gebruikt. We
kunnen daardoor met vrij grote zekerheid zeggen dat het handschrift in het eerste
decennium van de vijftiende eeuw, waarschijnlijk omstreeks de jaren 1405-1408 in
een relatief kort tijdsbestek tot stand kwam.16 Hoewel er nog nooit een systematisch
onderzoek is uitgevoerd naar het dialect van de kopiist van het handschrift-Van
Hulthem waarbij alle teksten werden betrokken, wijzen de resultaten van voorlopig
en partieel onderzoek erop dat de kopiist een Brabander was.17

Stalenboek of particuliere verzameling?
De schraalheid aan concrete gegevens rond de herkomst van de codex staat in schril
contrast met de inhoudelijke rijkdom van de verzameling. Het belang van het
handschrift heeft ertoe geleid dat talrijke onderzoekers hebben geprobeerd langs
indirecte weg meer over de herkomst en bestemming van het handschrift te weten
te komen. De veronderstellingen die daarbij naar voren zijn gebracht hebben nog
altijd niet geleid tot een algemeen aanvaarde hypothese. Veelvuldig is het idee
geopperd dat het handschrift afkomstig is uit een wereldlijk Brussels schrijfatelier
en daar gefunctioneerd zou hebben als ‘stalenboek’ waaruit klanten teksten zouden
kunnen selecteren om die vervolgens door het personeel te laten afschrijven.18 Deze
veronderstelling is gefundeerd op de aanname dat de opgave van de tekstomvang (in
aantallen versregels) die we vinden onder de berijmde teksten, alleen bedoeld kan
zijn voor de berekening van het schrijfloon van een kopiist. Dat deze aanname
onvoldoende onderbouwd is, werd reeds naar voren gebracht door Klein.19 Dat niet
alle onderzoekers de scriptoriumhypothese onderschrijven, blijkt uit enkele
‘dissidente’ opvattingen van auteurs die in het handschrift veeleer een ‘privé-collectie’
of simpelweg een ‘literaire bloemlezing’ willen zien.20
Terwille van de zuiverheid van het onderzoek is het raadzaam de ontstaansgeschie-
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denis van het handschrift te onderscheiden van die van de tekstverzameling. Daarmee
kan de discussie over de functie van het handschrift worden gescheiden van de
discussie over de origine van de collectie.21 Op grond van een zekere ‘opeenhoping’
van teksten die stammen uit de periode ca. 1380/140022 en de voltooiing van de
compilatie tussen 1399 en ca. 1405-1408 ligt een datering van de werkzaamheid van
de compilator omstreeks het einde van de veertiende eeuw het meest voor de hand.
De enige gegevens waarmee wij de origine van de tekstverzameling kunnen
achterhalen, worden ons geboden door de de teksten zelf. Het zijn ook deze gegevens
waarop het gangbare vermoeden van een Brusselse oorsprong van het handschrift is
gebaseerd.23 De tekstcollectie is tot op heden echter zelden integraal onderzocht op
specifieke kenmerken die ons dichter bij dit milieu zouden kunnen brengen. Allerminst
zeldzaam zijn daarentegen uitspraken waarin het brede spectrum van de totale
verzameling in algemene zin wordt beklemtoond. Maar juist door benadrukking van
zijn inhoudelijke rijkdom (‘'s Levens felheid in één band’), lijkt Hulthem wel een
kleurrijke, maar in wezen ook karakterloze verzameling te zijn. Wanneer men meent
dat de compilator ‘alles wat hij zoal onder ogen kreeg’ afschreef (de verdedigers van
de scriptoriumhypothese menen bovendien: voor louter commerciële doeleinden),
dan zou dit impliceren dat we behalve met die bonte verscheidenheid toch ook met
een verzameling van doen hebben die slechts in beperkte mate het persoonlijk stempel
van zijn compilator draagt.24
Ik denk niet dat het handschrift-Van Hulthem zo'n onpersoonlijk karakter draagt.
Een vogelvlucht-verkenning van de inhoud leert ons, dat op de inhoudelijke
verscheidenheid zeker niets hoeft te worden afgedongen. Maar de collectie kent ook
duidelijke accenten. En die accenten kunnen ons iets leren over de plaats waar en de
omstandigheden waaronder de tekstcollectie totstand is gekomen. Elders hebben
Schenkel en ik de verzameling gekenschetst als - in de kern - een collectie sproken,
spreuken en gebeden (al dan niet berijmd).25 Bij de grote verscheidenheid aan teksten
binnen deze genres is het een opvallend gegeven dat er ook teksten zijn opgenomen
die als eenling in de collectie figureren. Een voorbeeld - buiten de genoemde tekst
over de mirakelen te Molenbeek - is de routebeschrijving naar Santiago de Compostela
(nr. 197). In een verzameling die zou zijn aangelegd om als keuzemateriaal voor
scriptoriumklanten te dienen, zou men toch een paar van zulke (lucratieve) teksten
mogen verwachten, met daaronder op zijn minst de voornaamste grote
pelgrimsreisdoelen. De aanwezigheid van slechts één enkele reistekst valt moeilijk
te rijmen met de veronderstelde stalenboek-functie van het handschrift, maar veeleer
te begrijpen als een persoonlijke selectie van de compilator.
De vraag moet derhalve worden gesteld of er in de verzameling een spoor is terug
te vinden van degene (of eventueel degenen) die haar totstand bracht. Daartoe zal ik
allereerst proberen om via een bestudering van de religieuze devotie te komen tot
een nadere profilering van het milieu van de compilator. Daarna zullen we zien of
er ook een bepaalde politieke oriëntatie in de verzameling zichtbaar kan worden
gemaakt.
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Het religieuze profiel van de verzameling
Van Anrooij en Van Buuren hebben in een beknopt overzicht van de teksten ‘die
behoren tot het terrein van de devotie’ twee zwaartepunten aangewezen: Mariaverering
en aandacht voor Christus' lijden en dood.26 Deze op zichzelf juiste constatering
versluiert echter door de nadruk op het algemene aspect enkele belangwekkende,
maar in kwantitatief opzicht minder in het oog lopende karakteristieken.
Een nuancering in het beeld ontstaat wanneer wij alle afzonderlijke teksten
opsommen die getuigen van bijzondere aandacht voor één of meer heiligen, en daarbij
de teksten die spreken van verering voor Christus en zijn moeder (vooralsnog)
uitzonderen. We komen dan tot onderstaande lijst.
19.1 Sente Berbera
19.2 Sente Goedele
19.3 Sente Magriete
(berijmde gebeden tot Sint Barbara, Sint Goedele en Sint Margareta; door
bladverlies ontbreken waarschijnlijk gebeden tot God, Maria, Johannes de
Doper, Christoffel, Michael, Joris en Antonius)27
35 De ewangielie in dietsche In principio eral verbum
(evangelie-perikoop, proloog van het Johannes-evangelie (vs. 1-14), waarin,
behalve van de Vleeswording van het Woord en de komst van het Licht in de
duisternis, melding wordt gemaakt van het optreden van Johannes de Doper)
41.1 Dits sente Jans Baptisten name ende op elc lettere van sinen name enen lof
41.2 Dit es een ander ghebet
41.3 Een suete ghebet van sente Jan Baptista
(twee berijmde gebeden en een prozagebed tot Johannes de Doper)
65 Van sente Katheline
(berijmd gebed tot Sint Catharina)
191.1 Ene mierakele van mijn here sente Jan Baptista van Molenbeke te Brusele
191.2 Noch ene mierakele die ghesciede dachs daer na
(proclamatie van twee wonderen die Johannes de Doper bewerkstelligde te
Molenbeek)
192 Sente Ghetrwden minne ende sente Jans vrienscap die deen vrient den andren
gheeft
(sproke over de oorsprong van de heildronk op Sint Gertrudis)
197 Den wech van Parijs tot sente Jacobs
(afstandstabel van de route Parijs-Santiago)
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Wanneer we de reisroute naar Santiago niet meerekenen, dan blijken we hier een
aantal religieuze teksten te hebben die direct in verband kunnen worden gebracht
met een zeer lokaal bepaald complex van devoties en gebruiken. Verering van
Johannes de Doper, Sint Gertrudis, Sint Catharina en Sint Goedele is namelijk
kenmerkend voor de cultus in Sint-Jans-Molenbeek. Voordat we dit toelichten is een
nadere kennismaking met dit dorp op zijn plaats (zie afbeelding).
Het voormalige dorp Molenbeek grensde aan het noord-westelijke deel van de
Brusselse stadsmuur.28 Het is wel omschreven als ‘een van de hoofdingangspoorten
van Brussel’ dat ‘in de oudste tijden buiten Brussel het knooppunt [beheerste] van
alle wegen, die, hetzij over Aalst of Dendermonde, naar Vlaanderen leiden’.29 Het
centrum ervan werd gevormd door de kerk die gewijd was aan Johannes de Doper.
Door de voortdurende expansie van Brussel kwam het zuid-oostelijke deel van de
oude parochie Molenbeek binnen de stadsgrenzen te liggen.30 In de parochie bevonden
zich, behalve de Sint-Janskerk, nog drie andere religieuze instellingen: de
Catharinakapel, een dochterkerk van de Sint Jan; het begijnhof, genaamd Vinea
beghinarum of Wijngaert, gesticht door een pastoor van Molenbeek; en het
Witte-Vrouwenklooster van augustinessen (later genaamd Jericho), gewijd aan Sint
Catharina. Behalve de Sint-Janskerk zelf, lagen deze instellingen in de tweede helft
van de veertiende eeuw binnen de stadsmuren van Brussel. Sint-Jans-Molenbeek
was een zelfstandige parochie, maar het Brusselse kapittel van Sint Goedele bezat
het patronaat, dat wil zeggen het recht de pastoor te benoemen.31
Naast het hoofdaltaar, dat aan Johannes de Doper was gewijd, bevonden zich in
de Sint-Janskerk reeds in de veertiende eeuw drie kapelanijen: één van O.L. Vrouwe,
één van Sint Jan en een Zielekapelanij.32 In de Catharinakapel bevond zich een
kapelanij van het H. Kruis.33
Als kerkelijke plechtigheden worden speciale vieringen vermeld op de beide
feestdagen van Sint Jan (24 juni en de laatste zondag van augustus).34 Op 24 juni
werden de kerkmeesters aangesteld; dit was ook de dag waarop de schepenen van
Brussel werden beëdigd. Op Sint-Jans Onthoofding (de laatste zondag van augustus)
vond er een grote processie plaats, evenals met Allerheiligen. Over elke
bedevaartganger die de kerk bezocht las de priester de perikoop uit het
Sint-Jansevangelie.
De tweede patrones van de kerk was Sint Gertrudis.35 De achtergrond daarvan
moet zijn gelegen in de vermoedelijke stichting van de kerk vanuit de Sint
Gertrudisabdij te Nijvel. Het oudste getuigenis van speciale verering van Gertrudis
dateert overigens uit 1399 (dat dit jaartal niet toevallig overeenkomt met de datering
van de mirakeltekst in Hulthem zal in het vervolg nog blijken). Naast de kerk bevond
zich een put die aan Sint Gertrudis was gewijd en waaraan bovennatuurlijke krachten
werden toegekend. In de hagiografie van deze heilige leest men dat ook de grond
van het kerkhof wonderen kon bewerkstelligen en dat vrouwen met hun jonge kinderen
naar Molenbeek kwamen om daar het evangelie van Johannes (bedoeld zal zijn de
proloog) te laten lezen; daarbij werden dan ook gebeden tot Sint Gertrudis gericht.36
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De gebeden in het handschrift-Van Hulthem tot Sint Jan Baptist, tot Sint Goedele,
tot Sint Catharina, het relaas over de wonderen in de Sint-Janskerk, maar ook de
sproke over Sint Gertrudis - die in het handschrift overigens onmiddellijk volgt op
de tekst over de mirakelen - sluiten precies aan bij de devotiegebruiken in deze
parochie. De onder nummer 194 opgenomen bevelinghe sluit bij nader toezien nauw
bij deze devotie aan: na God en Maria worden ‘den groten here sente Janne Baptista’
en ‘den groten here sente Janne Ewangeliste’ als enigen bij name aange-

Brussel en omgeving (korf na 1550). Kaart van Jacob van Deventer (Brussel, KB, hs. 22.090). De
donkere gedeelten geven inondatiegebieden weer. Molenbeek (1) en Koekelberg (2) liggen ten
noord-westen van de stad (naar Danckaert 1989, 14, afb.4).
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roepen. De in Hulthem zo prominente Mariadevotie strookt voorts geheel met de
aanwezigheid van een O.L. Vrouwe-altaar in de Sint-Janskerk. Eenzelfde parallel
kan men constateren voor de kruisdevotie (de kapelanij in de Catharinakapel), die
behalve in Dboec vanden houte (nr. 5) ook naar voren treedt in Sheylich crws ghetide
in dietsche (nr. 203), in de berijmde kruisgetijden (nrs. 22, 33, 105) en, in ruimere
zin, in de gedichten op de passie (nrs. 3, 4, 85 en 104).37
De nauwe relatie die er blijkt te bestaan tussen Molenbeek en een aantal teksten
in het handschrift-Van Hulthem beperkt zich niet slechts tot religieuze teksten. Zoals
Pleij reeds eerder heeft laten zien, komen er in de verzameling twee satirische teksten
voor waarin de spot wordt gedreven met begijnen.38 In beide gevallen, namelijk het
lied Van eenre baghinen ene goede boerde (nr. 132) en in de strofische rijmtekst
Dits vanden tanden (nr. 164), wordt de handeling expliciet gesitueerd te Brussel (nr.
164 heeft Buten Bruesele) en wel inden Wigaert. Eén van de teksten is daarbij
geschreven door een auteur die goed op de hoogte was van de plaatselijke topografie.39
Ook het in Molenbeek gelegen begijnhof is dus opvallend in de verzameling aanwezig,
zij het juist niet in de sfeer van de devotie. Dat ook in teksten van dit type een
connectie met Molenbeek manifest wordt, duidt erop dat we met het conglomeraat
‘Molenbeek-teksten’ méér hebben dan een getuigenis van speciale devotie. Een niet
onbelangrijke observatie is voorts dat deze teksten niet als gesloten groep voorkomen,
maar verspreid over de hele verzameling. Dat maakt het weinig plausibel dat de
compilator slechts uit één specifieke bron putte die hij tijdelijk tot zijn beschikking
had. Het is veel waarschijnlijker dat hij op diverse tijdstippen teksten verzamelde
die betrekking hadden op Sint-Jans-Molenbeek. Dit alles brengt mij tot het vermoeden
dat de Hulthem-compilator in nauwe betrekking stond tot Sint-Jans-Molenbeek en
dat we zijn milieu in of in de nabije omgeving van dit dorp mogen veronderstellen.

Het politieke profiel van de verzameling
Voor het overgrote deel draagt de tekstverzameling in het handschrift-Van Hulthem
een literair karakter. Het proza is, op één uitzondering na (het later verminkte
orakelboek, nr. 200), louter religieus.40 Proza van administratieve aard of zuiver
bestuurlijke stukken treft men er niet in aan. Het is wel zo dat we in deze verzameling
naar verhouding slechts weinig teksten kunnen aanwijzen waaruit een duidelijke
betrokkenheid spreekt met een welbepaalde wereldlijke overheid, of die nu vorstelijk
dan wel stedelijk is. En ook is het zo dat enkele teksten direct betrekking hebben op
bestuurlijke kwesties. Maar het gaat in deze gevallen meestal om belerende teksten
die breed toepasbaar zijn, en minder om teksten waaruit een onmiddellijk verband
blijkt met de politieke actualiteit. Toch is daarmee nog niet gezegd dat alle sporen
van politieke of dynastieke preoccupaties zouden ontbreken.
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Ten aanzien van algemene vraagstukken van bestuurlijke aard, blijkt de compilator
interesse te hebben gehad in richtlijnen voor het bestuur van zowel een stad als een
landstreek. Het eerste blijkt uit de (tweevoudige) opname van Hoemen ene stat sal
regeren (nrs. 148.24 en 189), een korte spreuk waarin vuistregels worden gegeven
voor een ethisch verantwoord stadsbestuur; het tweede uit de aanwezigheid van een
wat langer excerpt uit Boendales Lekenspiegel (nr. 92) waarin puntsgewijs de
gewenste kwaliteiten van een landsheer uit de doeken worden gedaan. De sproke
Vander vledermws een bispel (nr. 97) wordt door Hogenelst terecht tot de ‘politieke
sproken’ gerekend, maar in deze fabel over het gedrag van verraders (die door de
verteller ook nog eens in hoofs-amoureuze zin wordt uitgelegd) zoekt men tevergeefs
verwijzingen naar reële politieke verwikkelingen.41
Meer houvast biedt de enige kroniek die in de verzameling voorkomt, Die corte
cornike van Brabant (nr. 101). Daarin wordt de Brabantse dynastieke geschiedenis
beknopt verhaald vanaf de vlucht van ‘Hectors gheslachte’ uit Troje tot aan het
aantreden van hertog Jan III in 1312. Het lijdt nauwelijks twijfel dat de aanwezigheid
van excerpten uit Maerlants Historie van Troyen (nrs. 143-147), die, zoals Jongen
heeft laten zien, primair moeten worden opgevat als bloemlezing van geschiedenissen
rond de figuur van Hector, vanuit dezelfde belangstelling van de compilator kan
worden verklaard.42 Nog afgezien van de onmiskenbaar Brabantse kleuring die het
politieke aspect van de tekstcollectie daarmee bezit, blijkt door de titel van het eerste
excerpt (Dits tprieel van Troyen) er in het bijzonder een interesse in Brussel, de stad
die reeds door Hennen van Merchtenen met die vleinaam werd aangeduid, aan de
dag te treden.
Al eindigt de korte kroniek met Jan III, hij is niet de laatste Brabantse hertog die
in de verzameling figureert. In één van de twee opgenomen lijkklachten wordt hertog
Wenceslas herdacht, die overleed in december 1383 (nr. 139). De andere lijkklacht,
van de hand van dezelfde dichter, Jan Knibbe van Brusel (nr. 130), is geschreven
naar aanleiding van het overlijden van de Vlaamse graaf Lodewijk van Male, kort
na Wenceslas, in januari 1384.43 Nu was Lodewijk van Male gehuwd met een zuster
van de Brabantse hertogin Johanna. Daardoor kan het geheel vanuit een Vlaams
perspectief geschreven gedicht ook nog wel een zekere relevantie voor een Brabander
hebben gehad. Niettemin wekt het op zijn zachtst gezegd enige bevreemding dat bij
een zo zwakke politieke kleuring van de totale verzameling een Vlaamse kwestie
niet alleen in dit gedicht centraal staat, maar tevens in de enige onverhuld politieke
sproke, De maghet van Ghend (nr. 100).44 Onderwerp is de opstand van Gent tegen
graaf Lodewijk van Male (1379-1385), verbeeld in een allegorisch kader. Het gedicht
bestaat voor een belangrijk deel uit een verheerlijkte beschrijving van Gent aan de
hand van een opsomming van alle beschermheiligen en mondt uit in een bede om
bescherming van de Gentenaren en om verzoening met de graaf.
Met name door de aanwezigheid van dit gedicht vertoont de verzameling in politiek
opzicht een op het oog nogal hybride profiel. Dat nu juist de enige tekst met
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een zuiver politieke lading (niet slechts in de zin dat er wordt gerefereerd aan concrete
gebeurtenissen, maar ook dat de tekst blijk geeft van een pro-Gentse stellingname)
betrekking heeft op de stad Gent maakt het problematisch om de verzameling in dit
opzicht zonder meer een exclusief Brabants-Brusselse signatuur toe te schrijven. De
lijkklacht op Lodewijk van Male, maar ook de opname van twee (niet-politieke)
gedichten (nrs. 23 en 195) van de alleen uit Gentse bronnen bekende Boudewijn van
der Loren (wellicht dezelfde als Bauwijn, die De maghet van Ghend schreef),
versterken dit Vlaamse accent en manen ons in dit opzicht tot de nodige
voorzichtigheid.

Molenbeek en Koekelberg
Zoals we zagen geeft het religieuze profiel van de collectie aanleiding om de
compilator van de tekstverzameling in eerste instantie te zoeken in of in de nabijheid
van Sint-Jans-Molenbeek. Het politieke profiel blijkt problematischer te zijn. Voor
zover het naar Brabant, mogelijk naar Brussel wijst, stemt het met het religieuze
profiel overeen, althans is het daarmee niet strijdig. De vraag is echter of de
Vlaams-Gentse component van de verzameling wel in verband kan worden gebracht
met dit milieu.
Wanneer we zoeken naar een wereldlijk milieu van enige importantie binnen de
parochie Molenbeek dan gaat de aandacht onvermijdelijk allereerst uit naar het
voormalige kasteel Koekelberg, dat gelegen was nabij de kerk van Molenbeek, en
het centrum vormde van de gelijknamige heerlijkheid. Vanuit een
kerkelijk-administratief oogpunt is deze heerlijkheid een anomalie: pas in de
achttiende eeuw werd Koekelberg een zelfstandige parochie. Voordien was het gebied
opgedeeld tussen de parochie Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek. In zijn
studie over het parochiewezen in Brabant tot het einde van de dertiende eeuw toont
Verbesselt zich onzeker over de precieze grens tussen deze parochies. Het ‘oude hof
Koekelberg’ acht hij gesitueerd te zijn op de grens tussen de drie ‘gemeenten’
Berchem, Molenbeek en Laken.45 Maar enkele belangrijke documenten uit het einde
van de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw laten over de parochiale
afhankelijkheid van het kasteel geen misverstand bestaan. We kunnen aan de hand
daarvan vaststellen dat het kasteel Koekelberg tot de parochie Molenbeek behoorde,
en tevens dat de heer van Koekelberg en zijn functionarissen grote invloed uitoefenden
op het bestuur van de kerk.46
De heer van Koekelberg - in de periode 1382-1417 was dit Willem van den
Heetvelde - toonde zich persoonlijk betrokken bij allerlei voor de kerk van Molenbeek
belangrijke en minder belangrijke initiatieven. Zo werd er bijvoorbeeld in 1409 een
lijvig perkamenten register aangelegd, waarvoor alle Latijnse akten die betrekking
hadden op schenkingen ten behoeve van de ‘huusarmen’ van de parochie, werden
vertaald en systematisch afgeschreven. Uit de aanhef van het
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handschrift blijkt dat de opdracht tot vervaardiging uitging van de parochiepriester,
de beheerders van de armenkas en van ‘heeren Willem vanden Heetuelde, ridder,
woenachtich int hof te Cockelberghe binnen der prochien voirseid’.47 Nog een
voorbeeld. In een akte uit 1399, hetzelfde jaar waarin de wonderen plaatsvonden die
beschreven worden in het handschrift-Van Hulthem, legt het kerkbestuur
verantwoording af van de aankoop van twee antifonalia ‘eene somer pertie ende eene
winter pertie, ter vorseider kerken behoef, dies groete noet was in de vorseider kerke’
en van de instelling van een jaarlijkse schenking van bier aan pelgrims die op de dag
voor de feestdag van Sint Jan de kerk komen bezoeken: ‘alle jaere in Sente Jans
auonde den pelgherimen die in de vorseide kerke ligghen hem allen een vat hoppen
te deilene of biers den vorseiden pelgherimen ende eiken euen vele’. Aan het slot
wordt medegedeeld dat dit alles gebeurde met de uitdrukkelijke toestemming van de
heer van Koekelberg en enige niet nader genoemde anderen: ‘Ende dit was ghedaen
bi here Willemme vanden Heetfelde, riddere, bi sinen consente ende bi anderen
goeden lieden vander seluer parochien die haere consente toe daden’.48 De akte is
gedateerd op 16 maart, de dag die voorafgaat aan het feest van Sint Gertrudis. Het
wijst er eens te meer op hoe de devotie voor Johannes de Doper en Sint Gertrudis in
Molenbeek hand in hand gingen. Meer blijken van de sterke verwevenheid tussen
het kasteel Koekelberg en de kerk van Molenbeek vindt men in de personele bezetting
van sommigen ambten. Zo komen we rond deze tijd een meier van Koekelberg tevens
tegen als bestuurder (provisoer) van de Sint-Janskerk.49
Het jaar 1399 is voor de parochie Molenbeek een initiatiefrijk jaar geweest. Een
aantekening in het Register van quotidianen, een handschrift dat werd aangelegd in
1381, maar waarin ook latere aantekeningen voorkomen (zoals de hierboven
aangehaalde akte uit 1399), maakt melding van verbouwingswerkzaamheden aan de
kerk en van de voltooiing van een ‘tafele in den hoeghen coer’. Beide gebeurtenissen
vonden plaats in 1399. De tafele was hoogst waarschijnlijk het beschilderde tabula
dat in 1637 door Josephus Geldolphi a Ryckel wordt beschreven als een monumetum
(sic) perantiquum. Hoewel dit paneel verloren ging tijdens de godsdiensttroebelen,
is de tekst die erop te lezen was door A Ryckel wel overgeleverd. Deze tekst maakt
gewag van de stichting van de kerk door Sint Gertrudis en wijst op de aanwezigheid
van de Sint-Gertrudisput naast het kerkhof, waarvan reeds tallozen de heilzame
werking zouden hebben ondervonden.50
Een kerkverbouwing, een kostbare inventarisuitbreiding, een stimulering van de
Gertrudisdevotie, de instelling van een jaarlijkse schenking van bier aan pelgrims
die Molenbeek bezoeken en tot slot twee wonderbaarlijke gebeurtenissen in de
Sint-Janskerk, dit alles in 1399. Het moge duidelijk zijn dat er in dit jaar gepoogd is
Molenbeek op de kaart te zetten als aantrekkelijk bedevaartsoord, en dat, behalve
het kerkbestuur en de parochiepastoor, met name de heer van Koekelberg tot de
initiatiefnemers moet worden gerekend. Een nauwe relatie tussen dit lokale ‘offensief’
en ‘Molenbeek-teksten’ in het handschrift-Van Hulthem mag worden
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verondersteld. Het kan nauwelijks toeval zijn dat, direct volgend op de proclamatie
van de mirakelen er een sproke is opgenomen over Sint Gertrudis' minnedronk, de
dronk die reizigers elkaar toedrinken ter heugenis aan de bescherming die Gertrudis
bood aan de ridder uit de legende.51 Er lijkt een onmiddellijk verband te bestaan
tussen de selectie van deze tekst en het initiatief om pelgrims die de kerk op
Sint-Jansdag bezoeken een gratis dronk aan te bieden.
Wellicht hoopte men met het aantrekken van grotere aantallen pelgrims meer
inkomsten voor de parochie te kunnen genereren. Het valt echter te vrezen dat de
publiciteitscampagne nauwelijks het gewenste resultaat heeft gehad. In zijn studie
van opgelegde bedevaarten heeft Van Herwaarden een lijst opgenomen van alle
bedevaartsoorden waarnaar wetsovertreders uit de Nederlanden bij wijze van straf
konden worden veroordeeld door hun lokale overheden. Onder de meer dan
vijfhonderd plaatsen in de Nederlanden en daarbuiten die in deze lijst voorkomen,
bevinden zich vier Brusselse pelgrimsoorden die interregionaal bekend waren, maar
de kerk van Sint-Jans-Molenbeek komt er niet in voor.52 Hieruit blijkt wel dat, ondanks
enkele late berichten die spreken van een grote toeloop van bedevaartgangers, de rol
die Molenbeek als pelgrimsoord heeft gespeeld slechts zeer lokaal en beperkt is
gebleven.53
Hoe dicht de Hulthem-verzameling raakt aan het milieu van de plaatselijke
initiatiefnemers kan ook worden afgeleid uit de zeer geringe bekendheid van de
mirakelen. Niet alleen kennen we de tekst erover slechts uit het handschrift-Van
Hulthem, elke andere vermelding van de voorvallen schijnt te ontbreken. In het
genoemde Register van quotidianen, een contemporaine bron die in de kerk zelf is
bijgehouden, worden wel de aanschaf van de antifonalia, de verbouwing van de kerk
en de voltooiing van het paneel als memorabele gebeurtenissen aangetekend (los van
de akten die hierop betrekking hebben), maar vinden we geen notitie over de
mirakelen. En ook in goed gedocumenteerde studies als die van Verbesselt over de
middeleeuwse parochie Molenbeek en van Van den Haute over het kasteel
Koekelberg, ontbreekt een vermelding van de wonderen.54
Omdat we achter de eerder genoemde initiatieven telkens de bemoeienis van
Willem van den Heetvelde onderkennen, is er alle aanleiding om een verband tussen
de persoon en het milieu van deze ridder en de onstaansgeschiedenis van de Van
Hulthem-verzameling nader te onderzoeken.

Koekelberg en Gent
Willem van den Heetvelde nam een vooraanstaande plaats in in het Brusselse openbare
leven. In 1371 verwierf hij het poorterschap, en tussen 1381 en 1414 bekleedde hij
zeven maal het ambt van schepen. Na in 1378 één van het college van acht bestuurders
van het lakengilde geweest te zijn, werd hij tot tweemaal toe, in 1384 en 1396,
gekozen tot deken. In 1388 was hij overdeken van het grote
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Brusselse kruisboogschuttersgilde. Terwijl zijn maatschappelijke positie dus stevig
verankerd was in de hoogste Brusselse bestuurslaag, behoorde hij tevens, sinds zijn
benoeming tot ridder in 1382, tot de Brabantse adel. Vanaf datzelfde jaar wordt hij
ook vermeld als echtgenoot van vrouwe Maria van Coeckelbergh.55
Door een huwelijk tussen Elisabeth, de zuster van Maria van Coeckelbergh en Jan
van den Heetvelde, zoon van Zeger (II) stammend uit een andere tak van de familie,
verkreeg de familie Van den Heetvelde, die oorspronkelijk afkomstig was uit het
Land van Gaasbeek, een grote invloed op het noord-westelijke deel van de Brusselse
regio.56 De aanstelling van Jan van den Heetvelde als meier van Koekelberg
bekrachtigde deze positie.57
Willem van den Heetvelde was dus een aanzienlijk en invloedrijk edelman, die
behoorde tot de Brusselse politieke elite. Wat hem voor ons zo interessant maakt, is
niet alleen dat hij zijn invloed in de parochie Molenbeek liet gelden, maar dat de
oudste van zijn twee dochters, Maria, gehuwd was met de Gentse ridder Symoen
SerSanders. Daar Willem zelf geen zoons had, zal het de bedoeling zijn geweest dat
zijn dochter en haar Gentse echtgenoot de heerlijkheid eens zouden beërven. Deze
SerSanders overleed echter in 1399. De dochter hertrouwde nog hetzelfde jaar met
Claes de Swaeff.58 Tenminste tot 1399, zo mogen we dus concluderen, had de heer
van Koekelberg behalve in Brussel, ook gewichtige connecties en belangen in Gent.59
Vanuit het perspectief van de tekstverzameling in het handschrift-Van Hulthem
is het een belangwekkend gegeven dat Symoen SerSanders in de jaren 1377 en 1380
schepen van Gent was. Ten tijde van de Gentse oorlog maakte hij dus deel uit van
het stadsbestuur dat rebelleerde tegen Lodewijk van Male.60 Het is niet erg
waarschijnlijk dat een man die op politiek niveau zo direct betrokken was bij de
opstand tegen de graaf van Vlaanderen onbekend zou zijn geweest met De maghet
van Ghend. Maar, zo zou men zich kunnen afvragen, zijn dit gedicht en de klacht op
het overlijden van Lodewijk van Male, vanuit het standpunt van een geëngageerde
compilator dan niet tegenstrijdig? Wie zorgvuldig leest, ziet dat dit niet zo is. De
maghet van Ghend is geen revolutionair pamflet, maar in laatste instantie een pleidooi
voor verzoening tussen Lodewijk van Male en de stad; het perspectief is onmiskenbaar
Gents, maar beslist niet anti-grafelijk. Als het aan de graaf had gelegen, was het nooit
tot een oorlog gekomen.61 De gelijktijdige aanwezigheid in dezelfde verzameling
van een politiek pro-Gents gekleurd gedicht en een klacht op de dood van de
tegenstrever van die stad in het conflict is daarom slechts paradoxaal. Het werkelijke
conflict had Gent - althans, zo stelt het gedicht het voor - niet met de graaf, maar met
zijn raadslieden.
Toen SerSanders in 1399 overleed, waren hij en zijn vrouw woonachtig in een
huis aan de Hoogpoort te Gent.62 Als we veronderstellen dat de compilator van de
tekstverzameling in het handschrift-Van Hulthem behoorde tot de omgeving van
Willem van den Heetvelde, dan zou de familieband tussen de Van den Heetveldes
van Koekelberg en SerSanders ook de aanwezigheid van de twee (andere) teksten
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van de verder alleen uit Gent bekende Boudewijn van der Lore (nrs. 23 en 195) in
de Brabants-Brusselse verzameling op eenvoudige wijze kunnen verklaren.

Koekelberg en Gaasbeek
In een verkenning van de belangrijkste contacten en connecties van Willem van den
Heetvelde mag zijn afkomst uit het Land van Gaasbeek niet onbesproken blijven.
Willems vader, Filip van den Heetvelde, was heer van het ‘hof van Heetvelde’ te
Oetingen in het Land van Gaasbeek. Willem was zijn enige erfgenaam, en we mogen
ervan uitgaan dat dit hof na zijn vaders dood aan hem toeviel.63 Zoals veel andere
leden van zijn familie, stond Willem van den Heetvelde in een bijzondere betrekking
tot de heer van Gaasbeek.
Bijna een halve eeuw, van 1357 tot aan zijn dood in 1400, was de uit Holland
afkomstige Zweder van Abcoude heer van Gaasbeek.64 Deze periode werd slechts
onderbroken door een vijfjarig intermezzo van 1376-1381 waarin Zweder zijn
Brabantse bezittingen had geruild tegen Wijk bij Duurstede, dat behoorde aan zijn
broer Willem. Zweder was verreweg de machtigste edelman in het gebied ten westen
en zuid-westen van de Brabantse hoofdstad en als raadsman van zowel de hertog
(later de hertogin) van Brabant als van de graaf van Holland, behoorde hij tot de
meest invloedrijke edelen in de Nederlanden. Zijn welhaast tomeloze ambitie
manifesteerde zich in voortdurende gebiedsuitbreidingen in de richting van Brussel.
Maar ook in Holland beschikte hij over kapitale bezittingen. Zo was hij bijvoorbeeld
heer van Putten en Strijen. Om zijn invloed te laten gelden aan het Hollandse hof
hield hij er tevens een huis in Den Haag op na.65
Overeenkomstig zijn stand nam Zweder volop deel aan de literaire en muzikale
cultuur van zijn tijd. Het kasteel te Gaasbeek moet regelmatig door rondreizende
sprekers zijn bezocht: Zweder zelf had een heraut, verscheidene speellieden en een
spreker, meester Jan genaamd, in dienst. Deze meester Jan wordt ook wel eens
aangeduid als zanger. Al deze functionarissen en artiesten zijn geattesteerd aan het
Hollandse, het Bloise en het Brabantse hof.66 Het is vrijwel zeker dat meester Jan de
spreker van Gaasbeek, Willem van Hildegaersberch persoonlijk kende: ten minste
tweemaal kunnen we vaststellen dat meester Jan gelijktijdig met meester Willem een
optreden voor het Hollandse hof verzorgde.67
Banden tussen leden van het geslacht Van den Heetvelde en Zweder van Abcoude
- en na diens overlijden zijn enige zoon Jacob en diens voogd Willem van Abcoude
- zijn talrijk. Om met de heraldiek te beginnen: de Van den Heetveldes voerden een
wapen dat ‘overladen’ was met het wapen van Gaasbeek.68 De vader van Jan van den
Heetvelde (de latere meier van Koekelberg), Zeger (II) was in 1366 als baljuw van
Gaasbeek met Dirc van den Heetvelde, amman van Brussel, getuige bij het huwelijk
van Willem van Abcoude en Maria de Walcourt.69 In 1378 is hij opnieuw baljuw van
Gaasbeek. In 1371 toonde hij zich samen met een Arnoud van den Heetvelde tij-
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dens de veldtocht naar Bäsweiler onder meer dan veertig mannen de belangrijkste
getrouwe van Willem van Gaasbeek.70 In 1383 wordt hij gerekend tot een groep
‘manne Sweders here van Gaesbeke’.71
In 1396 zijn de ridders Seger, Willem en Dirc van den Heetvelde mede bezegelaars
van een vonnis dat Zweder van Gaasbeek uitsprak tegen Jan van Heelbeke en Jan
van den Voerde (die gehuwd was met een bastaarddochter van Zweder) nadat zij,
met enkele helpers, Willem van Kleef, de baljuw van Gaasbeek (een bastaardzoon
van Zweder), hadden aangevallen.72
In 1400, niet lang na het overlijden van Zweder, laaide in het ontstane
machtsvacuum de strijd op tussen de Gaasbeek-getrouwen. Opnieuw is het Zweders
natuurlijke zoon Willem van Kleef die het mikpunt wordt van enkele invloedrijke
edelen en adellijke bastaarden. Ditmaal sprak de hertogin zelf recht. Onder de
aanvallers, die opereerden onder aanvoering van Jan van Lombeek, bevond zich de
reeds genoemde kersverse nieuwe echtgenoot van Marie van Coeckelberghe, heer
Claes den Zwaeff, de jonge, met wie Marie was gehuwd na het overlijden van Symoen
SerSanders. De straf voor Jan van Lombeek (en ook voor zijn helpers?) was ‘een
bedevairt te Sente Jacobs te Galissen ende eenre manet na dat hi van Sent Jacobs
wedercomen es [...] noch een bedevairt [...] tonser Vrouwen te Vendomme’.73 Of de
in Hulthem opgenomen routebeschrijving naar Santiago de Compostela een relatie
heeft met dit vonnis, is moeilijk uit te maken. Het mag echter niet onvermeld blijven
dat de beschreven route begint in Parijs en voert langs de plaats Vendôme. Daarmee
wijkt de route significant af van de weg die traditioneel door pelgrims vanuit Parijs
werd genomen, de Via Turonensis. De belangrijke bedevaartplaats Orléans, vanouds
een must voor elke pelgrim die langs deze route reisde, bleef daardoor (letterlijk)
links liggen.74 De routebeschrijving in het handschrift-Van Hulthem is van nut geweest
voor iemand die èn Vendôme èn Santiago wilde bezoeken.
In de jaren na Zweders dood was Willem van den Heetvelde, evenals als zijn
nieuwe schoonzoon Claes den Zwaeff, nochtans één van de ‘magen ende vrienden’,
die Willem van Abcoude, dan voogd van Zweders enige zoon Jacob en van de weduwe
Gaasbeek, terzijde stonden.75
In de nabije omgeving van Brussel zullen er weinig kastelen zijn geweest die een
zo grote aantrekkingskracht uitoefenden op Nederlandstalige sprekers en zangers,
als dat van de puissant rijke heer van Gaasbeek.76 Maar nog afgezien daarvan behoeven
we er niet aan te twijfelen dat de veelvuldig gedocumenteerde hofaanwezigheid
(zowel in Brabant als in Holland) van Zweder van Abcoude, er borg voor staat dat
deze edelman menige Hollandse spreker heeft beluisterd. Voor de reeds gesignaleerde
‘Hollandse’ component in de verzameling zou hier wellicht een verklaring kunnen
worden gevonden. Van de sproke Een rikelijc scip dat Augustijnken maecte (nr. 129)
mogen we bijvorbeeld veronderstellen dat hij door de heer van Gaasbeek met meer
dan gewone belangstelling zal zijn gelezen of aangehoord, niet slechts vanwege de
allegorie zelf, maar toch zeker ook vanwege de lokalisering van de verhaalde
gebeurtenissen. Augustijnken vertelt hoe hij vanuit Dordrecht in een bootje stroom-
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afwaarts de Merwede vaart, tot hij bij stilstaand water komt. Als hij aanmeert en aan
land gaat, treft hij daar een kasteel aan dat bevolkt wordt door een groot aantal
vrouwen die er een groot schip bouwen. Door een hoofse vrouw worden hem alle
onderdelen van het schip allegorisch verklaard. Aan het slot van zijn gedicht vertelt
hij hoe hij weer stroomopwaarts roeit en in de avond terugkeert naar de stad en daar
temidden van ‘Goet gheselscap vander stede’ aan ‘heren van hogher aert’ vertelt wat
hem overkomen is. In het spel dat Augustijnken speelt met realiteit en verbeelding
heeft hij Dordrecht gekozen als vertrek- en eindpunt van zijn sproke en voor het
allegorische middendeel een niet nader aangeduide plaats in de onmiddellijke
nabijheid. Voor de toenmalige toehoorders moet het echter duidelijk zijn geweest
dat deze plaats zich bevond op het grondgebied van Zweder van Abcoude, die heer
was van Putten en Strijen. Wanneer men vanuit Dordrecht over de Merwede
westwaarts vaart, gaat men dit gebied binnen.77
We mogen aannemen dat er veel gelegenheden zijn geweest waarbij Zweder, als
Hollands edelman, kan hebben kennisgemaakt met de sproken van Augustijnken.
Zulke gelegenheden hebben zich zeker voorgedaan tijdens de Pruissenreis die Jan
van Blois ondernam in 1368-1369. In diens gevolg bevond zich behalve Zweder van
Abcoude, ook Augustijnken.78

Besluit
Via een eeuwenlang proces van vererving en verkoop viel de heerlijkheid Koekelberg
omstreeks het midden van de achttiende eeuw toe aan Jean Baptiste Bonaventure
Joseph Helman, baron van Willebroek, een broer van de vroegst bekende eigenaar
van het handschrift-Van Hulthem, Philippe Joseph Hubert Helman, heer van
Termeeren, enz. (1715-1783).79 Helaas kan langs deze weg niet worden aangetoond
dat het handschrift-Van Hulthem, via de familie Helman, teruggaat op een verzameling
die is aangelegd in de directe omgeving van Willem van den Heetvelde. Maar de
codicologie reikt ons wellicht toch een argument aan dat naar dit milieu wijst. Ter
voorbereiding van de recente editie van het handschrift-Van Hulthem werden door
de editeurs meer dan tachtig papieren documenten, vrijwel alle uit de periode
1400-1410, onderzocht op watermerken die mogelijk overeenkwamen met
watermerken in het handschrift-Van Hulthem. Onder deze documenten waren er
slechts zeer weinige waarin identieke watermerken werden aantroffen. Het document
dat daarbij de meeste overeenkomsten liet zien met papier in het handschrift-Van
Hulthem was het ‘Manboek van Gaasbeek’, een onder Zweders zoon Jacob van
Abcoude aangelegd leenregister, daterend uit 1408.80 Hierboven zagen we dat Willem
van den Heetvelde in deze periode tot de intimi van Jacob en diens voogd Willem
van Abcoude behoorde.
We kunnen bij gebrek aan zo vele gegevens nooit de pretentie hebben om de
herkomst van het handschrift-Van Hulthem met zekerheid vast te stellen. Niettemin
is
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er een aantal aanknopingspunten in de tekstverzameling dat voldoende aanleiding
geeft tot de hypothese dat de compilatie moet zijn ontstaan nabij Sint-Jans-Molenbeek,
mogelijk in de omgeving van Willem van den Heetvelde. Voor het handschrift-Van
Hulthem zelf is het veel moeilijker om een uitspraak te doen, maar gezien het relatief
korte tijdsverloop tussen de completering van de verzameling en de vervaardiging
van het handschrift dat wij hebben, kan wellicht aan een gerelateerd milieu worden
gedacht.81
In 1856 publiceerde J. Vanderstichele het verslag van de wonderen van Molenbeek
onder de titel ‘Dietsche kleinigheden’ in de Rumbeeksche avondstonden, een boek
dat in zeer kleine oplage werd gedrukt en dat aan slechts weinigen bekend was.82 Tot
het verschijnen van de integrale diplomatische editie van het gehele
verzamelhandschrift was dit de enige editie. Niemand zal betwisten dat de tekst en
de voorvallen die erin worden verhaald op zichzelf genomen inderdaad slechts van
gering belang zijn. Maar in de context van de verzameling als geheel krijgt de
proclamatie opeens een andere betekenis. De inhoudelijke rijkdom van het
handschrift-Van Hulthem heeft latere onderzoekers bij herhaling verleid tot het
verlenen van prikkelende aanduidingen die recht doen aan het bijzondere karakter
van de verzameling. Na ‘De Nachtwacht van de Middelnederlandse letterkunde’ lijkt
thans ‘'s Levens felheid in één band’ in zwang. Misschien is het handschrift met die
twee deviezen wel afdoende getypeerd, maar wie zich de omvang, de verscheidenheid
en het belang van de verzameling realiseert, en daarbij ook de vermoedelijke herkomst
van dit alles betrekt, zal wellicht nog het liefst spreken van een verbazingwekkend
‘Wonder van Molenbeek’.
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Eindnoten:
1 Ik ben veel dank verschuldigd aan W. van Anrooij, H. van Dijk en J.A.A.M. Biemans, die
waardevol commentaar leverden op een voorstudie van dit artikel. Drs. R. Sleiderink dank ik
voor zijn belangeloze hulpvaardigheid. Mijn Leidse NLCM-collega's hebben tijdens stimulerende
gedachtenwisselingen niet weinig bijgedragen aan de definitieve inhoud van het artikel.
2 Het handschrift-Van Hulthem wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België te
Brussel onder de signatuur hs. 15.589-623. De tekst over de wonderen (f. 188va-189ra) is
geëditeerd in Brinkman & Schenkel 1999. Het nummer van de tekst verwijst, evenals de overige
tekstnummers in dit artikel, naar deze editie.
3 Zie de beschrijvingen in Leendertz 1900-1907 en Tack 1913 en verder ook Van Anrooij 1993.
4 Op grond van de auteur, de opdrachtgever, de plaats van handeling of het referentiekader kunnen
de volgende teksten in verband worden gebracht met Brussel (ik baseer me op Van Anrooij &
Van Buuren 1991, 190-192): 6, 130, 139, (212) (auteur); 13 (opdrachtgeefster); 132, 164, 191
(plaats van handeling); 19, (37), (67), (101), (135), 143, 153 (referentiekader). Teksten waarbij
het verband met Brussel niet volstrekt evident is, zijn tussen haakjes geplaatst. De teksten 45,
111 en 178 worden door Warnar (1997, 110) gerelateerd aan het geestelijke klimaat van de
Brusselse kloosters Groenendaal en Rooklooster.
5 Brabant: 101 [Antwerpen] (auteur); 45 [Leuven], 141 [Leuven] (plaats van handeling); 101
[Leuven] (referentiekader); Holland: 49, 102, 129, 166, 179, 192 (auteur); 129 [Dordrecht e.o.],
151 [Dordrecht] (plaats van handeling); 30 [Haarlem] (referentiekader); Vlaanderen: 23 [Gent],
100 [Gent], 195 [Gent] (auteur); 100 [Gent], 163 [Lokeren] (plaats van handeling); 130, 206b
[Kortrijk, Gent] (referentiekader); Luik: 131 [Hasselt] (plaats van handeling); 211 [Maastricht]
(referentiekader). De excerpten uit het werk van Maerlant, Boendale en Velthem zijn hier niet
genoemd, daar het om (anonieme) citaten en excerpten gaat. Zie verder Van Anrooij & Van
Buuren 1991, 191.
6 Zie met name Van Anrooij 1986 en Meder 1991a, 172.
7 Van Uytven 1961, 409-410. De hertogelijke residentie bevond zich ten tijde van Wenceslas en
Johanna te Brussel.
8 Pinchart 1855, 23-24.
9 Van Anrooij & Van Buuren 1991, 190-191.
10 Op grond van dit gegeven heeft Van Mierlo de mogelijkheid van een Hollandse oorsprong van
het handschrift serieus overwogen (Van Mierlo 1957, 79-80).
11 Tegen achttien bekende betalingen aan Augustijnken in rekeningen van Blois en Holland, staat
niet één vermelding in een Brabantse rekening. Wel bezocht Augustijnken Mechelen in 1362
en het Brusselse hof in 1366, beide keren in het gevolg van zijn heer Jan van Blois (Jonckbloet
1855, 623, 638) en vinden we hem in Antwerpen bij de Hollandse graaf (Jonckbloet 1855, 601).
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Overigens vermoedt Sleiderink dat Augustijnken hertog Wenceslas beter kende dan uit deze
rekeningposten blijkt (Sleiderink 1993, 6-7). Van Willem van Hildegaersberch zijn tientallen
optredens bekend, die echter alle plaatsvonden in de Noordelijke Nederlanden (Meder 1991a,
46). Dat in Augustijkens sproke Een rikelije scip dat Augustijnken maecte (nr. 129) nog een
Hollandse dialecteigenaardigheid doorschemert, is dus begrijpelijk. De kopiist van het handschrift
spelt zeer consequent Vlaams-Brabants es, maar laat in regel 167 van deze tekst de (binnen de
contekst van Hulthem) zeer zeldzame Hollandse vorm is er tussendoor glippen.
Van Anrooij 1993, 87.
De boerde Van den cnape van Dordrecht ene sotte boerde (nr. 151) speelt zich niet alleen af
in Dordrecht, maar lijkt ook het werk te zijn van een Hollandse auteur (Lodder 1997, 128). In
Wisen raet van vrouwen (nr. 30) wordt het publiek verondersteld bekend te zijn met niet nader
genoemde voorvallen die plaatsvonden in Haarlem. Jan van Hollant, de auteur van Van den
verwenden keyser (nr. 24) is alleen bekend van twee optredens aan het Hollandse hof (Meder
1991a, 568; Hogenelst 1997, I, 39). Jan Dille, auteur van Venus boem met VII coninghinnen
(nr. 99) is zowel uit Brabant als uit Holland bekend (Meder 1991a, 568; Sleiderink 1993, 7-8).
Van Anrooij & Van Buuren 1991, 192.
De datering van de tekst in het colofon (28 september 1399) komt niet precies overeen met de
datering van de wonderen in de tekst zelf. In de tekst is namelijk sprake van twee wonderen,
één op Sint-Michielsdag (29 september) en één op de dag daarna (zie ook Van Anrooij 1986,
228).
Voor de meest recente datering zie Brinkman & Schenkel 1999, 42-47.
Onderzoek waarin wordt beoogd de taal van de kopiist en die van de (ongetwijfeld vele)
onderliggende substraten te onderscheiden is nog altijd een desideratum. Een aanknopingspunt
tot differentiatie tussen de taal van het handschrift zelf en dat van de legger kan wellicht worden
gevonden in zelfcorrecties van de kopiist waar een dialectgeografische ratio achter kan worden
vermoed. Als voorbeelden noemen wij de vele plaatsen waar door superscripte toevoeging van
de letter e een klinker wordt verlengd (houe gewijzigd in hoeue (1vb27), wert gewijzigd in
weert (6va37), ansichte gewijzigd in aensichte (9ra16)) en waar dialectisch bepaalde orthografie
wordt gecorrigeerd (bem herzien in ben (9rb17)). Het eerstgenoemde verschijnsel werd voor
het eerst door Verdeyen gesignaleerd (zie Dabrówka 1987, 61).
Zie over de scriptoriumhypothese Schenkel 1997 en Brinkman & Schenkel 1999, 26-28.
Klein 1995, 24; zie ook Brinkman & Schenkel 1999, 28. In een separaat artikel zal ik aangeven
waarom de scriptoriumhypothese, hoe aantrekkelijk zij ook lijkt, te zwak gefundeerd is om
aanspraak te kunnen maken op voldoende waarschijnlijkheid.
Lievens 1990; Willaert 1991; Klein 1995; Kienhorst 1996; Wackers 1996.
Of het handschrift-Van Hulthem nu louter een afschrift is van een legger waarin alle teksten
reeds in dezelfde volgorde voorkwamen - en daar zijn nogal wat argumenten voor te geven of juist niet, die scheiding blijft van principieel belang. De verhouding van het handschrift-Van
Hulthem tot zijn legger(s) zal hier buiten beschouwing blijven en in het in noot 19 aangekondigde
artikel aan de orde worden gesteld.
De observatie is van Van Anrooij & Van Buuren (1991, 189).
Namelijk in het eerder genoemde onderzoek van Van Anrooij & Van Buuren 1991.
Het citaat is van Van Anrooij (1993, 87).
Brinkman & Schenkel 1999, 16.
Van Anrooij & Van Buuren 1991, 196.
Zie voor de reconstructie van deze onvolledig overgeleverde groep gebeden Oosterman 1994.
Bedoeld is de tweede stadsmuur, waarvan de aanleg begon in 1357 (Martens 1976, 103).
Gegevens over Sint-Jans-Molenbeek zijn met name ontleend aan Wauters (1855, I, 323, 326,
539) en Verbesselt (1965, 159-199).
Verbesselt 1965, 163.
Zie de kaarten in Verbesselt 1965 op pp. 166 en 178.
Het kapittel was er ook verantwoordelijk voor de rechtspraak. Er bestond een speciaal college
‘schepenen van Sint Goedele in Molenbeek’ (Godding 1960, 313).
Verbesselt 1965, 188.
Verbesselt 1965, 197.
De kerkelijke plechtigheden in Molenbeek worden genoemd in Verbesselt 1965, 198-199.
Verbesselt 1965, 173.
Een gebed zoals dat te lezen was in de Sint-Janskerk (inc.: Salve nobilis virgo Gertrudis) wordt
gegeven door J.G. a Ryckel (1632, 198). Dat vrouwen die 's nachts wakker lagen van hun
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huilende baby's en zij die juist hun kraambed achter de rug hadden naar de Sint-Janskerk gingen
om daar over hun kinderen het Sint-Jansevangelie te laten lezen, vermeldt hij elders (1637,
609-610). Aan het einde van de Middeleeuwen is de Johannes-proloog deel gaan uitmaken van
het slot van de mis. De geografische verspreiding hiervan is zeer verschillend. Voor het eerst
is een zodanig gebruik gedocumenteerd in 1256. In het bisdom Luik komt het voor het eerst
voor omstreeks 1285, maar dan alleen in de privé-mis. In het Duitse rijk is het op veel plaatsen
in de vijftiende eeuw nog niet doorgedrongen (Jungmann 1962, II, 555). Een verklaring van
het opnemen van de perikoop als vast onderdeel van de mis, ligt waarschijnlijk in het aloude
gebruik ervan als zegen, onder meer (zoals ook in Molenbeek) over pasgedoopte kinderen (ibid.,
555 n. 11). Zie voor de Sint-Gertrudisverering in de Nederlanden en daarbuiten Madou 1975.
De litanie van alle heiligen die achter de vertaling van de zeven boetpsalmen is opgenomen (nr.
6) kan gefunctioneerd hebben bij de Allerheiligenprocessie.
Pleij 1988, 158.
In tekst 164 treft de ik-figuur, op zijn weg de stad uit, een begard en een begijn aan ‘Neuen
tslots berghe inden wigaert’ (164, vs.4; overigens schreef de kopiist in plaats van ‘tslots’
abusievelijk ‘tflots’). Het tot dusverre nog niet geïdentificeerde ‘slotsberghe’ (blijkens de tekst
naast het begijnhof gelegen), kan moeilijk iets anders zijn geweest dan het kasteeltje waarvan
de ruïnes zich in elk geval nog in 1565 ter plaatse bevonden, op een heuvel midden in de
Bontgracht. Henne en Wauters (1845, III, 513) beschrijven de plaats als volgt: ‘Au milieu du
Bontgracht, il y avait, en 1565, un monticule couvert de murs et de créneaux, restes d'une
ancienne habitation’. Op of nabij deze plaats verrees later een kasteeltje dat de bijnaam ‘het
Slotje’ droeg (Henne & Wauters 1845, III, 513). Aan de overzijde van het water bevond zich
een gebied genaamd de ‘Begynenvyver’ (zie de bijgevoegde kaart in Godding 1960).
Over het religieuze karakter van de pelgrimsreistekst (nr. 197) kan men van mening verschillen.
Hogenelst 1997, II, R80.
Jongen 1996. 117-118.
Zie voor beide dateringen Van Anrooij & Van Buuren (1991, 186).
Voor een geannoteerde editie en een interpretatie van dit gedicht zie Reynaert 1980-1981.
Van den Haute (1980, 4) signaleert een tot het kasteel behorende kapel, die zich evenwel niet
bevond in het kasteelcomplex, maar die ressorteerde onder de parochie Sint-Agatha-Berchem.
Zie behalve de hierna te citeren bronnen ook Van Nuffel (1963, 187), waarin sprake is van een
document uit 1501 betreffende ‘het hof Courkelberghe te Brussel in de parochie
St.-Jans-Molenbeke’.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archives ecclésiastiques, Supplément, inv.nr. 25.456, f. 35r.
De volledige aanhef luidt: Desen boec daer men inne vi nden sal scepene brieue van Bruessel
ghetranslateert ende ghetrocken vten Latine in Dietsche, sprekende van alrehande ende
gheheelen renten, goeden ende cheinsen, toebehoerende den huusarmen van Sinte Jans van
Molenbeke in Bruessel was gheordineert ende ghemaect bi heeren Janne Mouweric, priester,
cureit der kerken van Sinte Jans voirseid, heeren Willem vanden Heetuelde, ridder, woenachtich
int hof te Coekelberghe binnen der prochien voirseid, bi Gillisen van Ossegier, cousmaker,
Gillisen Pauwels, prouisoers ende besorghers der huusarme voirseid ende bi den anderen
golden lieden der seluer prochien int jaer ons heeren doe men screef duysent vierhondert ende
neghen te Sinte Jans misse Baptisten in den midsomer.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archives ecclésiastiques, Supplément, inv.nr. 25.314, f.30v.
Henri de Riemnayere (ook: de Riemmakere) is in 1371-1377 en 1391 geattesteerd als meier
van Koekelberg en in 1381 als provisoer van de kerk van Molenbeek (Godding 1960, 318 n.109
en Van Meerbeeck 1973, 44).
De tekst luidde (naar A Ryckel 1637, 517): ‘Notam sit omnibus & singulis, quorum intererit,
S. Gertrudem donasse fundum hunc seu aream, in quo primò fundata fuit olim Basilica ad Dei
Omnipotentis, & S. Ioannis Baptistae honorem. Puteumque huic caemeterio adiacentem, ab
eâdem Sanctâ Virgine sumpsisse nomen & virtutem, hodieque dici S. Gertrudis puteum, ex quo
populares innumeri cum firmâ spe recuperandae sospitatis bibunt, eiusdem S. Gertrudis opem
implorantes: quibus vt plurimùm obtingit optata salus. Vnde laus & honor Deo bonorum omnium
fonti.’ Het paneel bestond nog, volgens A Ryckel, zestig jaar vóór hij schreef, dat wil zeggen
in 1577. Verbesselt (1965, 172) citeert deze tekst naar Van Gestel (1725, II, 98), die zich echter
op zijn beurt baseerde (zonder bronvermelding) op A Ryckel.
De minnedronk op Sint Gertrudis was wijd verbreid. In de Sint-Gertrudisabdij te Nijvel werd
deze dronk echter ook ‘binnen de kerkmuren’ gecultiveerd, getuige de interessante rekeningpost
uit 1398 die door Meder (1991b, 323) wordt aangehaald en waaruit blijkt dat Willem van
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Oostervant (de latere Hollandse graaf Willem VI) naar de Nijvelse abdij reed om er uit handen
van een priester de dronk aan te nemen.
Van Herwaarden 1978, 689-703. Voor Brussel: aldaar, 692. Blijkens een tekening van Pieter
Brueghel de Oude (woonachtig te Brussel) heeft Sint-Jans-Molenbeek tot in de zestiende eeuw
bekendheid gehouden als plaats waar epileptici eenmaal per jaar al dansend heen werden geleid,
zodat zij voor een jaar genezen zouden zijn (Bergmans 1972).
Verbesselt (1965, 174) haalt het zeventiende-eeuwse getuigenis van de pastoor van Molenbeek
aan waarin sprake is van een grote belangstelling voor de ommegang op Sint-Jansdag.
Verbesselt (1965, 199) signaleert wel het gebruik dat bij de processie op Allerzielen men
driemaal rond de kerk ging in een steeds breder wordende kring, maar bekent de oorsprong er
niet van te kennen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat dit gebruik herleid moet worden tot het
eerste mirakel van 1399.
Zie over hem Van Parijs 1957-1971, 515-516. Marie van Coeckelbergh (weduwe van Hendrik
Fraeybaert) was dochter van Wouter van Coeckelbergh junior (Van Parijs 1957-1971, 502).
Nu is een Wouter van Coeckelbergh in de jaren 1346 en 1348 bekend als voogd van het
Rijke-Clarenklooster. In dezelfde periode (en nog in 1364) was een familielid van hem, Elisabeth
van Héverlé (weduwe van ridder Gerard van Coeckelbergh) claris in dit dan nog jonge klooster
(Juvyns 1964, 129-132). De Baere, Fraeters en Willaert (1992, 77-78) suggereerden reeds dat
het gedicht Vanden bogaert die ene Clare moecte (nr. 111) in het Brusselse clarissenklooster
zou zijn ontstaan. De familiale contacten tussen dit klooster en Koekelberg zouden de
aanwezigheid van het gedicht in het handschrift-Van Hulthem wellicht verklaren.
Jan van den Heetvelde bezat onder meer de borch Treutinghen te Lennik, het hof te Malesijn
te Gooik en het huis Leeuwenberch te Brussel (Van Parijs 1957-1971, 502).
Jan van den Heetvelde wordt als meier genoemd vanaf 1404.
De dochter uit het huwelijk met Symoen SerSanders, Catharina SerSanders, werd de volgende
vrouwe van Koekelberg.
Het huwelijk van de dochter Van den Heetvelde met SerSanders is begrijpelijk uit politiek
oogpunt, aangezien deze man behalve onroerend goed in Gent ook grond daarbuiten bezat,
waaronder gebieden ten westen van de heerlijkheid Koekelberg (Erembodegem en
Denderhoutem; zie Wynant 1985, 359 nr. 4959). Koekelberg lag aan de Vlaamse steenweg die
voerde naar Gent. Wie uit Gent naar Brussel reisde passeerde dus, voor hij in Brussel aankwam,
dit dorp. Dit zal ook de aanwezigheid in de zeventiende eeuw verklaren van een herberg in
Koekelberg genaamd de Maeght van Gent (Wauters I, 344).
Zie ook Demuynck 1951, 317. Symoen SerSanders wordt door Demuynck gerekend tot de
vertegenwoordigers van de meest aanzienlijke Gentse families die een actieve rol hebben gehad
in het verzet tegen de graaf. Een schepenbrief, gedateerd 28 juli 1405, doet vermoeden dat hij
ook één van de financiers van de opstand was. Uit die akte blijkt namelijk dat het stadsbestuur
van Gent op 13 augustus 1380 heeft verklaard aan SerSanders en aan twee anderen het bedrag
van 250 pond parisis schuldig te zijn (Van de Wiele 1981, 178 nr. 1395).
Men leze de verzen 96-98, 128-131 en 236-242.
Wynant 1985, 359 nr. 4959.
Het graf van Filips vermeldt als sterfjaar 1375, maar de juistheid van dit jaartal wordt betwijfeld
(Van Parijs 1957-1971, 514).
Zie over Zweder van Abcoude Vennekens 1935, De Groot 1959, Vercruysse 1963, Gumbert
1974 en De Win 1981.
De Groot 1959, 60.
Hogenelst 1997, I, 154; Meder 1991a, 568. Zie ook de volgende noot.
Tijdens de vastenavondviering in 1389 aan het hof in Den Haag traden beide sprekers op (Meder
1991a, 548) en in 1385 is een gezamenlijk optreden geregistreerd van Willem van
Hildegaersbergh, de heraut Abcoude en Hannekin de zanger van Abcoude (Lingbeek-Schalekamp
1984, 166). Waarschijnlijk gaat het bij de laatste om de spreker. Meester Jan wordt afwisselend
aangeduid als ‘meester Jan de dichter die bi den heer van Apcoude plach te wesen’, ‘meester
Jan des heren spreker van Gaesbeke’ en ‘meester Jan des heren sangher van Gaesbeke’
(Lingbeek-Schalekamp 1984. 177-179; zie ook Janse 1992, 126). In de rekeningen van Blois
is sprake van ‘des heren hyraut ende senger van Gaesbeke’ (Pinksteren 1388; Jonckbloet 1855,
652). Ook het optreden met Pasen te Middelburg van Willem van Hildegaersberch en een
‘meester Jan den zangher’ betreft waarschijnlijk het tweetal (Lingbeek-Schalekamp 1984, 176).
In verband met de dubbele hoedanigheid spreker/zanger van meester Jan, merken we op dat er
behalve liedteksten ook muzieknotatie voorkomt in het handschrift-Van Hulthem. Het is zelfs
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waarschijnlijk dat de ontbrekende slotbladen mu-zieknotatie hebben bevat. Een optreden van
‘sgreven spreker van Lyninge’ voor het Bloise hof in 1388 (Jonckbloet 1855, 652) verdient
vermelding vanwege het huwelijk van Zweder met Anna van Leyningen (De Groot 1959, 388).
Adam & Collon 1959, 179 nr. 293.
Ernsting & Winsemius 1969, 72, nr. 289.
Vennekens 1935, 38.
Zie Dickstein-Bernard 1977, 338 n. 548; De Raadt 1897, I, 159; Vennekens & Coppens 1948,
308. Deze Zeger van den Heetvelde stichtte in 1384 de kapel van het H. Kruis in de
Sint-Nicolaaskerk (Van Parijs 1957-1971, 501).
Wauters 1855, I, 146.
Vennekens & Coppens 1948, 321.
De Via Turonensis is één van de vier routes die beschreven worden in de twaalfde-eeuwse
reisgids welke wordt bewaard in de Codex Calixtinus. Deze gids is eeuwenlang het vademecum
geweest voor pelgrims, die aan de hand daarvan alle belangrijke heiligdommen onderweg
bezochten (Lambert 1956, I, 145-149, 152 en Bottineau 1964, 86-87).
Dit blijkt uit een onvolledig overgeleverde akte uit de periode 1400-1407, waarin kwesties
worden geregeld ten aanzien van de door Zweder nagelaten schulden en de inkomsten van de
weduwe (Vennekens & Coppens 1948, 322-323). Zie ook Wauters 1855, 149.
Zie voor Zweder van Abcoude als belangrijke geldschieter van het hertogelijk paar Martens
(1952, 160 n.3) en Vennekens (1935, 47).
Zie de kaart in Van der Gouw 1980, XVI. Jonckbloet vermoedt dat het gedicht kort na 1358
geschreven is (Jonckbloet 1889, 243). Zweder werd in 1361 heer van Putten en Strijen;
Augustijnken leefde nog in 1370 (Meder 1991a, 191). Zweder onderhield ook betrekkingen
met Dordrecht, zoals blijkt uit zijn rol als bemiddelaar tussen de graaf van Holland en de stad
in 1385 (Vercruysse 1963, 386). Toen hij in 1390 ziek werd, liet hij zijn medicijnen halen bij
een apotheker in Dordrecht (Van der Gouw 1972).
Voor Zweder zie De Groot 1959, 54; voor Augustijnken Jonckbloet 1855, 642 en Van Anrooij
1990, 31.
Zie over Filips Jozef Hubert Helman: Lindemans 1957, 255 en Duerloo & Janssens 1992,
310-312. F.J.H. Helman, zoon van Jan Frans Jozef Helman, baron van Willebroek, was gehuwd
met Marie-Christine van Overstraeten. Zij stamde rechtstreeks af van grondbezitters en pachters
in het kerngebied van het Land van Gaasbeek (Lindemans 1957, passim). De overdracht van
Koekelberg betrof overigens alle goederen die behoorden tot de heerlijkheid. Het kasteelgebouw
maakte er geen deel van uit (Van den Haute 1980, 29-30). Zie ook Wauters 1855, I, 342.
Brinkman & Schenkel 1999, 47 en tabel 5.
Bij het overlijden van Zweder in 1400 was Jacob van Abcoude nog minderjarig. Zijn oom
Willem van Abcoude hield de voogdijschap over Zweders nagelaten bezittingen tot aan zijn
dood in 1407 (zie voorts De Win 1981).
Vanderstichele 1856.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

47

Vondels bespiegelingen over de nieuwe filosofie
Matthijs van Otegem
In 1662 verscheen van Vondel de Bespiegelingen van God en Godsdienst. Het boek
maakt met Johannes den Boetgezant, en De Heerlykheit der Kerke deel uit van een
serie religieuze werken, die hij in 1662 en 1663 publiceerde. Het zijn zeker niet deze
teksten waardoor Vondel in de literaire canon is beland, en dit heeft er toe bijgedragen
dat ze ook in het Vondelonderzoek weinig bestudeerd worden.1 De Bespiegelingen
heeft in tegenstelling tot de andere twee stukken een sterk polemisch karakter. Blijkens
de ondertitel had de dichter een missie voor ogen: ‘tegens d'Ongodisten,
verloochenaars der Godtheit, of Goddelyke voorzienigheit’. Door het bestuderen van
deze tekst kunnen we misschien op het spoor komen van Vondels opvattingen op
religieus gebied, maar ook algemener, zijn opvattingen over het menselijk handelen.
Met deze gedachte voor ogen greep Jan Konst daarom terug naar de Bespiegelingen
toen hij recentelijk de rol van de vrije wil beschreef in Vondels genadetrilogie:
Lucifer, Adam in ballingschap en Noah (Konst 1997). Konst probeerde Vondels
opvatting over de vrije wil te achterhalen in de Bespiegelingen, om deze vervolgens
te gebruiken bij de interpretatie van de handelingsstructuur van de drie treurspelen.
In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre de Bespiegelingen zich voor deze
aanpak leent. Het gebruik van de Bespiegelingen als bron voor Vondels opvattingen
is immers niet zonder risico. Hoewel men zou kunnen veronderstellen dat de tekst
minder fictioneel van karakter is dan de treurspelen en daarom zich bij uitstek leent
als bron, blijft de Bespiegelingen toch een literaire tekst, die ook zelf geïnterpreteerd
moet worden. Hier beginnen de moeilijkheden. Bespiegelingen van God en Godsdienst
is een lang leerdicht, en het is een buitengewoon complexe tekst. Er zijn sterke
aanwijzingen dat Vondel geholpen is door meerdere personen bij het schrijven van
het werk. Brandt merkt hierover op dat Vondel in zijn serie van religieuze werken:
verscheide stoffen van Godtgeleertheit in zuiver Duitsch met kunstige
welsprekentheit (hoewel, naar 't oordeel der Onroomschen, niet zonder
groote misslagen) verhandelt: voornaamelyk in zyne Bespiegelingen, die
met groot overleg, en raadt van geleerde mannen waaren bearbeidt. [p.55]
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Juist deze inmenging van geleerde mannen kan het zicht op Vondels persoonlijke
opvattingen danig vertroebelen. Daarbij komt dat de tekst in elkaar is gevlochten uit
een veelheid van bronnen, waardoor men zich bij elke passage zou moeten afvragen
wiens opvattingen aan de orde zijn. Het feit dat Vondel geadviseerd is bij het schrijven
en de complexe intertekstualiteit belemmeren het gebruik van de Bespiegelingen als
hulpmiddel bij de interpretatie van Vondels toneelwerk. In dit artikel staan daarom
de vragen centraal wie de geleerde mannen waren die Vondel van zijn materiaal
voorzagen, en uit welke bronnen dat materiaal bestond. Door deze vragen te
beantwoorden wordt het mogelijk om een betere inschatting te maken van Vondels
opvattingen die in de tekst verborgen zitten. Dit zal ik demonstreren aan de hand van
Vondels opvatting over de vrije wil. Maar voor deze vragen aan de orde komen, is
het nodig om eerst kort te kijken naar de structuur van de Bespiegelingen.
De Bespiegelingen bestaan uit vijf boeken. In het eerste boek behandelt Vondel
de noodzakelijkheid van God, waarbij hij zich uitput in Godsbewijzen. Het tweede
boek gaat over Gods eigenschappen, waarna in het derde boek Gods werken
beschreven worden. Het vierde en het vijfde boek gaan over de dienst aan God en
vormen daardoor een aparte eenheid. Om zicht te krijgen op Vondels opvattingen
moeten daarom vooral de eerste drie boeken bestudeerd worden. Deze zijn metafysisch
van aard en vormen de basis voor de laatste twee boeken. Van een deel van de
Bespiegelingen heeft men al onderzocht door welke teksten Vondel was beïnvloed.
Het derde boek is in belangrijke mate gebaseerd op de geschriften van de jezuïet
Robertus Belarminus (1542-1621) (Maximilianus 1968). Ook over de bronnen die
ten grondslag liggen aan het tweede boek bestaat een studie, waarin aangetoond
wordt dat Vondel rijkelijk geput heeft uit De Perfectionibus van Leonardus Lessius
(1554-1623) (De Valk 1940). Aan deze studie is door Maximilianus naderhand een
vervolg gegeven door te wijzen op de parallellen tussen passages in het tweede boek
en de eerste reizang uit Lucifer (Maximilianus 1964).2
Naast de parallellen met Belarminus en Lessius heeft binnen het onderzoek naar
de Bespiegelingen tot nu toe altijd de nadruk gelegen op de invloed van Thomas van
Aquino (1225-1274), waarvan men door de gehele tekst van de Bespiegelingen
voorbeelden van kan aantreffen.3 Dit is met name veroorzaakt door het eerste boek,
waar Vondel gebruik maakt van de vijf Godsbewijzen van Thomas.4 In de passage
die tot aanloop dient, verwerpt hij, net als Thomas, tevens het a priori Godsbewijs,
zoals dat voor het eerst is geformuleerd door Anselmus.5 Maakt dit Vondel tot een
thomist? Deze zelfde vraag is door De Valk opgeworpen in zijn bijdrage in het Liber
Amicorum voor Molkenboer naar aanleiding van de tweede helft van het tweede
boek, en wordt daar ontkennend beantwoord [De Valk 1939]. Het eerste boek bevat
immers veel meer dan de godsbewijzen, waarvan de vijf a posteriori bewijzen van
Thomas van Aquino het meest in het oog lopen. Helaas is het eerste boek nog veel
minder goed onderzocht. Toch is juist dit deel misschien wel het belangrijkst in dit
verband, omdat het door zijn polemische karakter bij uitstek de uit-
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gangspunten van Vondels redeneringen markeert. In het vervolg van dit artikel staat
daarom dit boek centraal. Zou Vondel gedacht hebben dat zijn boek wat uit zou
richten ‘tegens d'ongodisten’ door enkel de klassieke bewijzen van Thomas in stelling
te brengen, die Thomas destijds ook al naar voren bracht tegen sceptici? Er valt veel
voor te zeggen om het gedeelte van het eerste boek tot en met de Godsbewijzen van
Thomas als een inleiding te zien.
Na de bewijzen, die eindigen bij vers 520, komt Vondel bij de kern van het eerste
boek van de Bespiegelingen. Hij zet frontaal de aanval in op de ‘Godtverlochenaer’.
Over hem vertelt Vondel (I, v. 521-534):
De Godtverlochenaer, om schooner verf te geven*
Aen zijn Godtslochening, al t'ongerijmt gedreven,
Kent geene Godtheit dan den hemel, aerde, en zee,
En wat men ziet om hoogh en laegh, in 't lang en bree.
Hy smilt, om glimpigh** ons 't bewijs van Godt t'ontwringen,
In eenen naem het werck en d'oirzaeck aller dingen;
Of lochent het begin en eindt van dit heelal,
En geeft een eeuwigheit, zijn' droomen te geval,
Aen 't geen den oirsprong heeft alleen uit Godt genomen***
Om dit t'ontworstelen, dunckt hem alles voortgekomen
Gesproten, niet van Godt, maar 't wezen van natuur.
Dees zat, van eeuwigheit, naer zijn begrijp, aen 't stuur
Der zaecken, die rontom in eene ronde draeien:
Dus waent dees draeier**** zich in zijnen droom te paeien.

Het kost weinig moeite om in deze ‘Godtverlochenaer’ Spinoza te herkennen (De
Valk 1921). In de geciteerde verzen zet Vondel de kern uiteen van de opvattingen
van Spinoza zoals ze hem bekend waren. Op poëtische wijze heeft hij het ‘Deus sive
Natura’ verwoord. Spinoza hanteerde rigoreus de mathematische methode in zijn
filosofie.6 Hiervoor stond in de zeventiende eeuw de Euclidische meetkunde model.
Als uitgangspunt dient een aantal definities en axioma's. De conclusies die hiervan
worden afgeleid, moeten al impliciet in de praemissen zijn vervat. Volgens Spinoza
is de praemisse daarom de immanente oorzaak van de conclusie; hetgeen volgens
hem betekent dat praemisse en conclusie samen één zijn. Dit stelsel wordt vervolgens
toegepast binnen de filosofie; God is de immanente oorzaak van de natuur, waaruit
volgt dat God en de natuur één zijn: Deus sive Natura. De beteke-

*
**
***
****

om zijn atheïsme te verhullen
smilt: smelt, glimpigh: bedriegelijk
Vondel ontkent nadrukkelijk dat de natuur eeuwig is; deze is immers een schepping van God
Met het draaien van de zaecken maakte Vondel nog een toespeling op de cosmologie, ‘de
draeier’ is een onvervalste ad hominem, doelend op Spinoza's dubbelzinnige redeneringen,
en op het slijpen of draaien van lenzen waar hij zich mee bezig hield
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nis kan tweeledig worden opgevat: God als de eerste praemisse, en God gelijkgesteld
met het heelal. Dit heeft uiteraard zijn consequenties. Als God en de natuur één zijn
dan heeft de natuur ook de eigenschappen van God, dat wil zeggen: goddelijk, eeuwig
en oneindig. Verder heeft de wiskundige methode ook zijn consequenties voor de
werken van God; deze zijn hierdoor onderworpen aan de mathematische
noodzakelijkheid.
Het moge duidelijk zijn dat dit filosofisch stelsel op geen enkele wijze strookt met
Vondels wereldbeeld. In zijn toneelwerken vinden we dan ook geen sporen van deze
filosofie. Het deterministisch element in Spinoza's filosofie sluit nagenoeg elke vorm
van dualiteit uit. Alles is immers het gevolg van onvermijdelijke noodzakelijkheid.
Hiermee zit mijns inziens de deur op slot voor het gebruik van Spinoza's opvattingen
in het treurspel. Toch is de vraag of Spinoza Vondel geïnspireerd kan hebben in zijn
toneelwerk niet onbesproken gebleven. Men zou kunnen betogen dat, omdat de
personages zich niet altijd bewust zijn van oorzaak en gevolg, er sprake zou kunnen
zijn van een ‘morele vrijheid’. Binnen de filosofie van Spinoza zou men het tragisch
kunnen noemen als iemand wordt gestuurd door emoties, die ingegeven zijn door
collectieve normen en (voor)oordelen, en vervolgens ten onder gaat door trouw vast
te houden aan zijn principes (Akkerman 1988: p. 175). Maar het is de vraag of hier
daadwerkelijk sprake is van tragiek; vanuit het publiek gezien is het personage
misschien tragisch, maar zou hij zichzelf ook zo beschouwen? In ieder geval biedt
deze strohalm Vondel nog geen uitweg. In Vondels toneelwerk van deze periode is
het immers niet de onwetendheid van de personages die de tragiek veroorzaakt maar
de herkenning van hun staatverandering. Stel dat bijvoorbeeld Lucifer in alle
oprechtheid zich teweer zou hebben gesteld tegen de mens, geleid door zijn normen
over de hemelse hiërarchie en zijn plaats daarin. Dan zou zijn val niets anders zijn
dan de voltrekking van het noodlot. Maar Lucifer weet wat goed en kwaad is, Raphaël
komt het hem zelfs in het vierde bedrijf nog eens vertellen, en Lucifer mag kiezen!
Hij kiest bewust het verkeerde, en gaat daardoor met open vizier zijn ondergang
tegemoet. Dat is wat hem tragisch maakt, een tragiek die niet te construeren zou zijn
als Vondel Spinoza's opvattingen zou hanteren.
Het wekt weinig verbazing dat Vondel na het ten tonele voeren van Spinoza het
grootste gedeelte van het eerste boek besteedt aan het weerleggen van deze
godslasterlijke opvattingen. Hiermee valt de Bespiegelingen te beschouwen als het
allereerste Spinozacommentaar.7 In tegenstelling tot de Godsbewijzen van Thomas
vormt dit de kern van het eerste boek van de Bespiegelingen. Maar hoe besluit Vondel
dit commentaar? De slotpassage is hoogst opmerkelijk en uit filosofisch oogpunt
tamelijk pikant (1361-1376):
Welaen, nu luistert toe. God is niet ver te zoecken.
De waerheit steunt op zich, en hoeft geen’ bergh van boecken.
Geen droom, noch dronckenschap benevelt my, die ken
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En buiten twijfel stel dat ick in wezen ben,
Niet eeuwigh was, zoo quam mijn wezen dan te spruiten
Van niet, of van een iet. van niet, dat kan niet sluiten:
Want niet is maghteloos. zoo sproot ick van een iet.
Dit iet was eeuwighlijck in wezen voor het niet,
Was 't al, en eenigh al, en kende geene paelen*.
Het was 't begin van al wat hier af quam te dalen:
Want was 'er buiten dit iet daetlijx**, of in schijn,
Dat most nootzaeckelijck van niet gesproten zijn.
Is dit het enckel al, wat is 'er uitgelezen
Van wijsheit, goetheit, maght, dat in dit louter wezen
Niet entloos uitmunt? klim en klauter nu niet steil
Door doornehaegh en rots: hier is uw hoop, en heil.

Na in debat getreden te zijn met Spinoza laat Vondel in zijn daverende slotakkoord
Descartes aan het woord.8 Van hem is immers de prikkelende uitspraak dat de berg
van boeken niet nodig is.9 In de redenering die daarop volgt, neemt Vondel de
structuur over van Descartes' Meditationes. Dit werk bestaat uit zes meditaties,
waarvan de eerste drie hier hun weerslag hebben gevonden. De redenering verloopt
bij Descartes als volgt. In de eerste meditatie hanteert Descartes zijn methode van
de twijfel; niets voor waar aannemen tenzij er geen enkele reden bestaat om het in
twijfel te trekken. Hierbij vormt de droom een belangrijk probleem; het is immers
mogelijk dat men denkt dat iets waar is, terwijl het eigenlijk wordt gedroomd.
Descartes stelt daarom dat als men niet weet of men droomt of niet, het niet eens met
zekerheid vast te stellen is dat men een lichaam heeft; dromen is een puur geestelijke
aangelegenheid. Maar het is wel zeker dat men kan denken, droom of geen droom.
Zo komt Descartes bij zijn beroemde cogito: ik denk, ik ben. In de derde meditatie
komt vervolgens het Godsbewijs aan de orde, dat Vondel hier heeft weergegeven.
Het is essentieel voor Descartes om het bestaan van God te bewijzen, want anders
bestaat het risico dat er een kwade geest bestaat of een zich vergissende God. Dan
zou nog steeds niets zeker kunnen zijn. Daarom poneert Descartes, en Vondel met
hem, de volgende redenering. Ieder mens kan in zich een idee van een volmaakte
perfectie vinden. Dit moet ergens vandaan komen, want niets komt uit niets voort.
Daaruit volgt dat de oorzaak van de perfectie minstens even volmaakt of zelfs
volmaakter moet zijn dan het idee van deze perfectie. De oorzaak treffen we niet aan
buiten ons in de wereld om ons heen en dus moet het idee wel veroorzaakt zijn door
onze schepper die dit in ons heeft meegegeven; deze schepper kan niets of niemand
anders zijn dan God. Daarom dicht Vondel triomfantelijk (v. 1377-1384):

*
**

paelen: grenzen
in werkelijkheid
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Kunt ghy u zelven, en uw oirsprong overweegen,
De Godtheit loopt u zelf met opene armen tegen.
Dit blijckt dan klaer, het zy men 't kort of lang bepleit,
Dat Godt den mensch inzaeide een zaet en mogentheit
Van redekavelen op 't geen der zinnen grijpen,
En deelen aen 't verstant, wanneer het koom te rijpen,
Waer door men sluiten kan dat een alleen gewis
Van niemant hangt, en dit der wezens oirsprong is,

Met deze passage zijn we nagenoeg aan het eind gekomen van het eerste boek van
de Bespiegelingen. De parallellen tussen Vondel en Descartes zijn treffend. Deze
constatering is echter nog niet voldoende. Het zegt immers nog weinig over Vondels
eigen opvattingen. Deze worden helderder als de vraag wordt beantwoord waarom
Vondel het nodig vond om deze passage op te nemen, en waarom hij het in deze
formulering heeft gesteld. Juist op dit laatste punt lopen een aantal zaken in het oog.
Vondel heeft vanwege het polemische karakter van zijn tekst een enkele aanpassing
verricht. Descartes ziet wel de droom als probleem, maar niet de dronkenschap. In
plaats daarvan noemt hij een veel gevaarlijker mogelijkheid: stel dat God een
bedriegende God is, dan vervalt ook elke zekerheid. Hierop is veel kritiek gekomen
en zijn suggestie heeft herhaaldelijk geleid tot de beschuldiging van atheïsme. Dit
is ongetwijfeld de reden waarom Vondel ervoor gekozen heeft op dit enkele punt
Descartes niet te volgen. Nog opmerkelijker is echter de formulering waarmee Vondel
de lezer aanspoort om de zaak vooral niet te ingewikkeld te maken: ‘klim en klauter
nu niet te steil door doornehaegh, en rots: hier is uw hoop en heil’. Dit is een directe
toespeling op de naam van Spinoza; Benedictus betekent immers heil, en spina is
doornstruik. Door deze toespeling op Spinoza's naam in dit Cartesiaanse Godsbewijs
zet Vondel de beide filosofen nadrukkelijk tegenover elkaar, en hij maakt ook een
keus!10 De kern van het eerste boek van de Bespiegelingen zijn dus niet de
Godsbewijzen van Thomas, maar Vondels positie in het filosofisch debat van zijn
tijd. Deze verstrekkende stelling vraagt echter om een pas op de plaats. Voor de
implicaties van Vondels keus aan de orde komen, zal eerst aangetoond moeten worden
hoe het mogelijk is dat Vondel al voor 1659 een commentaar schreef tegen Spinoza.
Spinoza had immers nog geen letter gepubliceerd! Daarom zal eerst kort worden
ingegaan op de context waarin de Bespiegelingen is ontstaan.

De genese van de Bespiegelingen
Hugo de Groot is één van de personen door wie Vondel in belangrijke mate beïnvloed
was. Dit zou ook dit keer het geval zijn geweest. Volgens Brom leverde De Groot
met zijn De Veritate Christianoe Religionis het plan aan Vondel voor zijn
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Bespiegelingen (Brom 1907: p. 120). Het boek is in 1653 tevens uitgegeven in een
Nederlandse vertaling van De Volder bij Jan Rieuwertsz. Natuurlijk is het mogelijk
dat Vondel door dit werk van De Groot op een idee is gebracht, maar daar is in de
uiteindelijke uitvoering weinig van terug te vinden. De theodicee nam bij De Groot
slechts de helft van het eerste boek in beslag, terwijl Vondel er vier boeken aan
besteedt. In het vijfde boek besteedt Vondel aandacht aan de leer van de drieeenheid,
die in het geheel niet voorkomt in het werk van De Groot. Hoewel er sterke
aanwijzingen zijn dat de Bespiegelingen al ruim voor 1662 voltooid waren, is het
zeer onwaarschijnlijk dat Vondel door De Groot is geholpen, aangezien de laatste al
in 1645 overleed.
Degene die zonder twijffel Vondel het meest heeft bijgestaan bij zijn werk aan de
Bespiegelingen is Franciscus van den Enden. Van den Enden werd in 1602 geboren
in Antwerpen. Hij ging school eerst bij de Augustijnen en daarna bij de Jezuïten in
Antwerpen. Vervolgens studeerde hij letteren en geneeskunde in Leuven. In 1645
vestigde hij zich in Amsterdam en begon een boekhandel: ‘In de Konstwinkel’. Dit
werd echter geen succes. In 1652 werd de handel opgedoekt en stichtte hij een Latijnse
school op het Singel (Meininger 1980). Hij had veel kinderen van aanzienlijke
Amsterdammers onder zijn leerlingen. Met hen voerde hij klassieke stukken op in
de Schouwburg, waarbij hij uiteraard de hoofdrollen gaf aan de kinderen van de
notabelen. In 1657 beklaagde de kerkeraad zich over deze ‘paepsche’ schoolmeester
(Kerkeraad protocollen 4 januari 1657, cit. Meinsma 1896: p. 133):
Wort bekent ghemaeckt, dat seker Van den Enden, paeps schoolmeester
alhier, voor sonde hebbe binnen 8 à 14 dagen openbaer op het Schouburgh
een comedy wt Terentii te laeten speelen door zijne discipelen, waeronder
ook zouden zijn eenige ledematen kinderen; is goed gevonden soo veel
mogelijk is iets daar tegen te doen, en men zal beginnen met het aespreken
van de ouders, die ledematen zijn, en met haar met vele redenen verzoeken
datze hare kinderen zulks niet willen toelaten....
Van den Enden moet een zonderling figuur zijn geweest. In 1670 werd hij benoemd
tot raadsheer en lijfarts van Lodewijk XIV en vertrok hij naar Parijs. Daar raakte hij
in 1674 betrokken bij een complot tegen de koning. De samenzwering kwam echter
uit en hij werd op 27 november 1674 opgehangen bij de Bastille.
Vondel moet Van den Enden goed gekend hebben. Ze hadden gemeenschappelijke
vrienden in Jacob Linnich de Jonge en Antonides van der Goes. In 1654 verscheen
van Van den Enden een tekstboekje van de Aeneïs met een Nederlandse vertaling
van Vondel. Verder bestaat er een gedicht van Vondel op de uitvoering van
Philedonius in 1657 door Van den Enden. Tot slot is er nog een aanwijzing dat Van
den Enden Vondel geholpen moet hebben bij de Bespiegelingen. In zijn bijdrage
over de parallellen tussen Vondel en Lessius in het tweede boek van de Bespiegelingen
signaleert De Valk dat Vondel soms passages toevoegde aan de tekst van Lessius.
Hij vraagt zich daarom af of Vondel de beschikking gehad heeft over
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een collegedictaat van een oud-leerling van de Leuvense Lessius, of anders een
handboek heeft gebruikt, opgesteld door een confrater van Lessius (De Valk 1939:
p. 242). Van een dergelijk handboek zijn echter geen exemplaren bekend. De meest
waarschijnlijke manier waarop Vondel dus aan zijn uitbreidingen gekomen kan zijn,
is via Van den Enden die in Leuven studeerde ten tijde van Lessius.
Van den Enden heeft dus zijn stempel gedrukt op de Bespiegelingen. Van den
Enden is ook degeen geweest die Vondel heeft ingevoerd in de nieuwe filosofie.
Binnen zijn kring heeft Vondel ook kennis gemaakt met Spinoza. Waarschijnlijk in
het begin van 1656 leerde Van den Enden en Spinoza elkaar kennen (Meinsma 1896:
p.124.). De filosoof heeft een tijd bij Van den Enden in huis gewoont, en doceerde
aan zijn Latijnse school om in zijn onderhoud te voorzien. Van den Enden maakte
hem bekend met de werken van Descartes, hetgeen van grote invloed is geweest op
Spinoza's ontwikkeling. In 1663 gaf hij een bewerking van de Principia van Descartes
uit, die beschouwd kan worden als het product van deze periode. Juist in de tijd dat
Spinoza betrokken raakte bij de Latijnse school stonden de teksten van Descartes
sterk in de belangstelling.11 Het ligt daarom voor de hand dat Vondel, net als Spinoza,
bij Van den Enden in aanraking gekomen is met de denkbeelden van Descartes. Het
is echter niet uit te sluiten dat deze kennismaking eerder gedateerd moet worden.
Hierover bestaan verschillende hypotheses. Vandervelden meent dat Vondel Descartes
misschien in Muiden heeft ontmoet, aangezien Hooft een gemeenschappelijke kennis
was (Vandervelden 1948: p. 111). Descartes had immers een exemplaar van zijn
Discours in 1637 aan Hooft cadeau gedaan. Dit exemplaar liet Descartes echter
bezorgen door Reneri en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat
Descartes ooit Hooft in Muiden heeft bezocht (Tuynman 1997: p. 177). Het is
plausibeler dat Vondel ooit van Descartes heeft horen spreken via een andere
gemeenschappelijke kennis: Vopiscus Fortunatus Plempius. Hij was hoogleraar
medicijnen te Leuven en heeft met Descartes gecorrespondeerd. Zijn vader was
Cornelis Gijsbertsz Plemp met wie Vondel goed bevriend was. Maar ook voor de
veronderstelling dat Vondel via deze weg in aanraking is gekomen met Descartes
bestaan geen concrete aanwijzingen. Mocht dit al het geval zijn geweest dan is het
niet waarschijnlijk dat dit voor Vondel aanleiding zal zijn geweest om - ver voor het
ontstaan van de Bespiegelingen Descartes' werken te gaan bestuderen. Nu de bekende
hypotheses over een eventuele eerdere kennismaking tussen Vondel en Descartes
zijn ontzenuwd, zal geconcludeerd moeten worden dat de afstand tussen hen
aanmerkelijk groter is geweest dan tot nu toe is verondersteld.
Rechtstreeks contact tussen Vondel en Descartes is niet aan te tonen en het is er
waarschijnlijk ook niet geweest. Tijdens het schrijven van de Bespiegelingen heeft
Vondel het grootste deel van zijn kennis over de opvattingen van de filosoof opgedaan
in zijn samenwerking met Van den Enden. Maar mogelijkerwijs is er nog een andere
geleerde man, die Vondel heeft bijgestaan. In 1659 stuurde Vondel aan de Haarlemse
priester Augustijn Alsten Bloemaert een exemplaar van zijn pas gedruk-
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te Onderwys van het geloofspunt der H. Dryeenigheit. Deze tekst is niet meer dan
een fragment uit het vijfde boek van de Bespiegelingen. Het was vergezeld van een
gedichtje met de aanhef (WB, VIII, p. 754):
Ontfang, o Hollantsche Augustyn,
In danck Godts blooten spiegelschyn,
Verscheenen in het kristalyn
Van ons gedachten.

Betekent dit dat Bloemaert ook tot de geleerden behoort die bronnen hebben
aangedragen voor de Bespiegelingen (Brom 1907: p. 161)? Het woord van dank is
hiervoor een sterke aanwijzing. Hiermee is niet alleen Brandts relaas over het ontstaan
van de Bespiegelingen verklaard. Er is nu ook een tweede mogelijke bron van Vondels
kennis van de Meditationes. Bloemaert had immers samen met de Haarlemse rector
Bannius behoord tot de kennissenkring van Descartes. Zij hadden samen een rol
gespeeld bij de totstandkoming van de Meditationes. Descartes had zich destijds
voorgenomen om naast de publicatie van de meditaties zelf, ook reacties op te nemen
van andere geleerden op de tekst. Deze objecties werden door hem van antwoord
voorzien en samen met de meditaties gepubliceerd in een appendix. Bloemaert en
Bannius hebben bemiddeld bij het verkrijgen van de eerste objecties. Ze zijn afkomstig
van hun gemeenschappelijk kennis, de Alkmaarse priester Caterus, en zijn geschreven
in de vorm van een brief aan Bloemaert en Bannius. Opmerkelijk genoeg bevat de
kern van deze objectie precies het godsbewijs dat Vondel van Descartes overnam.12
Hiermee zijn we weer beland bij de bewuste passage in de Bespiegelingen. Nu rest
nog de vraag welke consequenties de bovenstaande interpretatie heeft voor Vondels
opvatting van de vrije wil.

Wilde Vondel Spinoza niet, maar Descartes wel?
Het is duidelijk geworden dat Vondel niets moest hebben van Spinoza, maar de vraag
in hoeverre Vondel gebruik heeft gemaakt van de denkbeelden van Descartes ligt
nog geheel open. Natuurlijk, de Franse geleerde was ook katholiek, was school gegaan
bij de Jezuïten, en beweerde zich in zijn Meditationes ook tegen de atheïsten te
richten. Belangrijker is dat Descartes' systeem, in tegenstelling tot dat van Spinoza,
veel beter is toe te passen binnen de literaire conventies van Vondels dualiteitsdrama's.
Dit geldt bij uitstek voor zijn concept van de vrije wil. Waar bij Spinoza de loop der
gebeurtenissen onderhevig was aan een mathematische noodzakelijkheid is dit bij
Descartes niet het geval. Dit betekent echter niet dat Descartes een volledig vrije wil
voorstaat, onafhankelijk van God. Van deze Pelagiaanse opvatting zijn de Cartesianen
herhaaldelijk beschuldigd, ondermeer tijdens de twisten aan de Leidse universiteit
in 1656 (Du Bois, 1656).13 Descartes
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erkende echter de Providentia Dei (Principia; AT, IX, p. 42). Het feit dat men zichzelf
ervan kan weerhouden verkeerd te kiezen betekent immers nog niet dat de oorzaak
hiervan in de mens zelf ligt (Meditationes; AT, IX, p. 46). Men zou deze opvatting
in verband kunnen brengen met die van de jezuïet Molina (1535-1600), maar men
vindt bij Boëthius al ideeën van gelijke strekking. Descartes voegt echter een
belangrijk element toe aan de heersende opvattingen over de wil; hij probeert een
wetenschappelijke verklaring van de werking te geven. Descartes stelt dat de
menselijke wil volmaakt is, in die zin dat het mogelijk is om alles wat men maar
bedenken kan te willen. Hier steekt het menselijk intellect, dat verre van perfect is,
schrijnend tegen af. De oorzaak van onze fouten moet dan ook gezocht worden in
het feit dat men soms dingen wil, die men met de rede niet helder en welonderscheiden
inziet. Ondanks dat niemand wil instemmen met verkeerde zaken, gebeurt dit toch
af en toe omdat men bevooroordeeld is en men zaken aanneemt waarvan men eigenlijk
niet genoeg weet heeft (Principia; AT, IX, p. 43). De manier om verkeerde keuzes
te voorkomen, is dan ook door het oordeel op te schorten tot een helderder inzicht
het kiezen mogelijk maakt: ‘het natuurlijk licht toont ons dat de kennis van het
verstand altijd vooraf moet gaan aan de wilsbeschikking’ (Meditationes; AT, IX, p.
47). Descartes geeft toe dat dit advies niet zo eenvoudig is op te volgen. De geest
kan vertroebeld worden door de hartstochten. Deze worden veroorzaakt door het
lichaam en Descartes noemt ze dan ook, net als indrukken via de zintuigen, percepties
in het intellect. Zij kunnen redenen opblazen of minimaliseren al naar gelang het
object van de passie. Hier valt helaas niet veel aan te doen. Als belangrijkste remedie
geeft Descartes een herformulering van zijn eerdere advies: het oordeel opschorten
en aan andere dingen denken, totdat de beroering in het bloed geheel tot rust is
gekomen (Passions; AT, XI, p. 487).
Hoe valt deze Cartesiaanse opvatting van de vrije wil te rijmen met Vondels
poëtische opvattingen? Het is verleidelijk om aan te nemen dat Vondel Descartes'
systeem in Lucifer heeft vervlochten. Ook Lucifer komt tot een verkeerd oordeel,
ingegeven door vooroordelen en verkeerde aannames. Lucifer kan niet geloven dat
de ontologische hiërarchie doorbroken zal worden, en dat de mens tussen hem en
God zal komen te staan. Hij lijkt de remedie van Descartes tegen de passies te
proberen. Hoewel hij geneigd is om zich teweer te stellen, stelt hij de keus uit en
probeert hij eerst meer informatie te verkrijgen. Maar zijn poging om tot een beter
oordeel te komen op basis van meer kennis strandt op de zwijgzaamheid van Gabriël.
De claim van de Luciferisten dat zij door hun verzet God dienen, valt met de
beschikbare kennis niet te weerleggen. Dit blijkt uit de volgende redenering (v.
1235-1241):
Lucifer:
Dit stryt met onzen eedt, en Gabriëls gebodt.
Luciferisten:
Dat stryt met Godt, en zet het Menschdom boven Godt.
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Lucifer:
Laet Godt zyn eer, en stoel, en majesteit bewaren.
Luciferisten:
Bewaer uw' eigen stoel: wy willen, als pylaren,
U stutten, en den Staet der Engelen met een.
Geen mensch zal onze kroon, Godts kroon, met voeten treên.
Tot aan de dialoog met Raphaël kan Lucifer volhouden dat zijn oordeel juist is. Voor
een tweede maal doet hij een beroep op de rede, en door Raphaëls woorden komt hij
tenslotte tot het inzicht dat hij verkeerd heeft geoordeeld. De wil was sterker dan de
rede; het was willens maar niet wetens. Ook al meent Konst dat Gabriël verantwoorde
handelingsalternatieven aandraagt (Konst 1997; p. 326), het is er eigenlijk maar één:
afzien van een oordeel totdat je meer weet. Of zoals Gabriël zegt (v. 558-560):
Het licht der wetenschappe en kenisse, en begeert
Dat ieder, op zyn wacht, zich onder haer verneêrt.
Heer Stedehouder, rust, en hanthaef d'eerste ons wetten:

Het lijkt wel of Gabriël ook de Meditationes heeft gelezen. De conclusie dient zich
aan dat Lucifer tot aan het moment dat Raphaël hem het licht laat zien, slechts een
verward idee had van de zaak en hij nog niet met zekerheid kon weten dat hij verkeerd
gekozen had. Na deze bevinding loopt het Thomistische interpretatiemodel vast. Als
hij immers al voor de dialoog bewust had gezondigd dan was het niet mogelijk
geweest om hem alsnog de olijftak aan te bieden. Vondel zal ongetwijfeld niet zo
Sociniaans geweest zijn dat hij de mogelijkheid accepteerde dat God niet de
onveranderlijke wil heeft het kwaad te straffen.14
Lucifer wil zonder te weten: hij is zo voorbarig al te kiezen en hij stelt zich aan
het hoofd van het opstandige leger. Na de dialoog met Raphaël zou hij echter bewust
kiezen; willens en wetens. Maar wil hij na Raphaëls woorden nog steeds? Het is zeer
betwijfelbaar of deze vraag nog aan de orde is, en of het inderdaad nog mogelijk is
om te kiezen (Smit 1956-1962; p. 142). De omstandigheden wijzen erop dat kiezen
niet meer kan. Hij kan niet meer terug (v. 1649): ‘Hier baet geen deizen: neen, wy
zyn te hoogh geklommen. Maar het is zeer waarschijnlijk dat hij ook letterlijk niet
meer terug kon; het leger had zich achter hem opgesteld en blokkeerde zo de gang
naar de coulissen.

Conclusie
Het debat over de nieuwe filosofie heeft sterk zijn sporen nagelaten in de
Bespiegelingen. Het is in belangrijke mate een polemisch geschrift, waarin Vondel
posi-
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tie kiest in een discussie die zich verder uitstrekt dan tot het domein van de filosofie.
Het eerste boek van de Bespiegelingen biedt een mooie blik op de actuele
natuur-filosofische discussie toen Vondel zijn werk schreef. Hierin werd hij geholpen
door Bloemaert, maar voornamelijk door Van den Enden. Via hem kwam Vondel in
contact met Spinoza, hetgeen hem heeft verleid tot het schrijven van het eerste
Spinozacommentaar in de geschiedenis. Het is duidelijk geworden dat er meer bronnen
ten grondslag liggen aan de Bespiegelingen dan een aantal theologische auteurs zoals
Thomas, Lessius en Bellarminus. De basis voor het eerste boek wordt gevormd door
de ongepubliceerde opvattingen van Spinoza en de Meditationes van Descartes. Deze
bevindingen hebben grote consequenties voor het gebruik van de Bespiegelingen als
bron voor Vondes poëtische opvattingen. Het interpretatiemodel aan de hand van de
opvattingen van Thomas van Aquino vertoont inmiddels enkele bressen. Zo vormt
Adams tweestrijd in Adam in ballingschap nog niet het bewijs dat de wilsfunctie in
hem krachtiger is ontwikkeld dan in Eva (Konst 1997; p. 330). De tweestrijd vindt
plaats binnen het intellect zelf waar de motieven overwogen moeten worden, die
vertroebeld zijn door de hartstochten. Dit betekent nog niet dat Vondel gebruik heeft
gemaakt van het metafysisch systeem van Descartes, hoe aantrekkelijk het ook moge
zijn om dat te veronderstellen. Het Thomistisch interpretatiemodel kan niet in een
handomdraai vervangen worden door een Cartesiaans model. Ondanks alle parallellen
gaat het wellicht toch te ver om te stellen dat Vondel in de voorbeelden uit Lucifer
en Adam in Ballingschap een Cartesiaanse opvatting van de wil hanteerde. Het
filosofisch concept mist een cruciaal element dat in het drama onmisbaar is: schuld.
Descartes geeft weliswaar aan hoe men fouten maakt, maar hij verbindt daar geen
consequenties aan: een fout is nog geen zonde, oorzaak nog geen schuld. Vondel
was beïnvloed door de Cartesiaanse filosofie, maar heeft die niet zomaar
overgenomen.
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Eindnoten:
1 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het overzichtsartikel van Spies bij de Vondelherdenking in 1987. Een
belangrijke studie over deze religieuze werken is van de hand van Smit: Johannes den Boetgezant,
waarin dit bijbelse epos vergeleken wordt met De Heerlykheit der Kerke. Het ligt voor de hand
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om deze twee werken met de Bespiegelingen als een drieluik te beschouwen, maar dit is niet
terecht (Smit 1975, p.637).
Deze studies worden niet gebruikt door Konst, terwijl deze toch in dit verband tamelijk relevant
blijken te zijn. Zo vermeldt De Valk dat de passage die Konst citeert over verlokkingen (Besp.
II, 1219-1236) terug te voeren is op Lib. VIII: De Sanctitate Dei, i.e. de Bonitate morali Dei.
uit De Perfectionibus van Lessius. (De Valk 1940: p. 127). Ook de studie van Maximilianus
over het verband tussen de reizang en de Bespiegelingen verdient nadere aandacht. Hierin wordt
immers aannemelijk gemaakt dat de beide teksten nagenoeg gelijktijdig tot stand zijn gekomen.
(Maximilianus 1968-2: p. 194-195). Dit is uiteraard van grote invloed op de bestudering van
de wilsfunctie in het treurspel, en benadrukt het belang van de Bespiegelingen voor de
interpretatie van Lucifer.
Bij het bestuderen van de Bespiegelingen kan men niet om het commentaar van Molkenboer
heen in de WB-editie (IX; p. 405-653). Alle citaten uit de Bespiegelingen zijn uit deze editie
afkomstig.
In v. 367 stelt Vondel evenals Thomas dat Gods bestaan a posteriori bewezen moet worden,
waarna hij in v. 385 begint met het eerste bewijs. Het vijfde en laatste bewijs wordt afgesloten
in v. 520.
Dit Godsbewijs bestaat uit de volgende redenering. Anselmus stelde dat het in de aard van God
besloten ligt dat ‘er boven hem niets groters gedacht kan worden’, waaruit volgt dat Hij niet
alleen in het verstand, maar ook in werkelijkheid moet bestaan: Essentie is existentie. Hier
brengt Vondel met Thomas tegenin dat de essentie van God niet gekend kan worden, en dat
daarom het bestaan van God niet op deze manier bewezen kan worden, maar uitsluitend uit zijn
gevolgen kan worden afgeleid.
In zijn bijdrage gaat Valk uitgebreider in op de filosofie van Spinoza en Vondels commentaar
hierop. In deze beknopte uiteenzetting van Vondels weergave van Spinoza in het eerste boek
van de Bespiegelingen is van dit artikel gebruik gemaakt.
Van deze bevinding is tot op heden veel te weinig gebruik gemaakt. Het is echter van cruciaal
belang om een groot deel van de passages in het eerste boek te duiden. De citaten uit het eerste
boek waar King in zijn bijdrage over de Lucifer problemen mee heeft, moeten in dit licht worden
geïnterpreteerd. Het zijn polemische uitspraken in het debat tussen Spinoza en Vondel en geen
voorbeelden van ‘Vondels barokke wijze van contraststellingen’ die soms tot zo'n hyperbolisch
uiterste gedreven wordt dat het paradoxale als het ware doorslaat en inconsequentie wordt’
(King 1979: p. 222).
Deze passage vormt het uitgangspunt voor hoofdstuk negen van Vandervelden's Vondels
wereldbeeld: ‘Verwantschap van Vondel en Descartes’ (pp.110-131). Helaas is de tekst weinig
betrouwbaar, en daarnaast is het werk inmiddels behoorlijk verouderd. Thijssen-Schoute wijt
aan dit hoofdstuk een passage in Nederlands Cartesianisme, waarin zij aantoont dat de auteur
hier en daar wellicht te ver is gegaan in zijn enthousiasme parallellen tussen Vondel en Descartes
aan te duiden (Thijssen-Schoute 1989: p. 584-587).
De oorsprong ligt in het Discours de la Méthode (1637), waarin Descartes één voor één alle
wetenschappen afwijst, en zegt dat hij besloot om te kijken welke kennis hij in zichzelf kon
vinden en in het ‘grote boek van de wereld’ (AT VI, p.9)
Met het tegenover elkaar zetten van beide filosofen zet Vondel ook twee methodes tegen elkaar
af. De wiskundige, analytische redenering van Spinoza tegen de mediterende, synthetische
methode van Descartes. Het feit dat Descartes dit zelf ook doet in zijn antwoord op de tweede
objecties in de Meditationes draagt sterk bij aan het polemisch karakter van deze passage
(Meditationes; AT, IX, p. 124-132).
In het begin van 1656 begon Rieuwertsz met het uitgeven van een Nederlandse vertaling van
alle werken van de hand van Glazemaker. Elzevier bracht in hetzelfde jaar een herdruk uit van
de Opera Philosophica, en Janssonius kwam tegelijkertijd ook met een editie. Door deze golf
van edities waren de werken volop beschikbaar. Aan de Leidse Academie ontstond in 1656 een
felle discussie naar aanleiding van een cartesiaanse pamflet van Lambert van Velthuysen: Bewys
dat het gevoelen van die genen, die leeren der sonne stilstandt, en des Aertrycks beweging niet
strydich is met Godts-woort.
Het commentaar van Caterus en dat van Molkenboer in de WB-editie vertoont een opvallende
overeenkomst. In de WB-editie had Molkenboer de verwijzing naar Descartes niet herkend en
stelde dat dit beknopte godsbewijs in wezen niets is dan het causaliteitsbewijs van Thomas.
Deze gedachte heeft hij van niemand vreemd, want dit is ook één van de tegenwerpingen die
Caterus tegen Descartes opwierp. Toch is deze kritiek niet correct, want Descartes is niet op
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zoek naar de eerste oorzaak van zijn bestaan, maar naar de oorzaak van de objectieve realiteit
van zijn idee van een volmaakte perfectie. Descartes zet dit uitgebreid uiteen in zijn antwoord
op de objecties van Caterus (Meditationes; AT, IX, p. 85).
13 Pelagius meende dat ieder mens in staat was vrij te kiezen tussen goed en kwaad. Hieruit leidde
hij af dat de oorzaak van goed en kwaad in de mens zelf lag, en niet voorbeschikt was door
God. Ieder mens had dus volgens hem zijn lot in zekere zin in eigen hand. Dit was een gewraakte
opvatting in de zeventiende eeuw.
14 Socinus stelde dat God niet noodzakelijkerwijs hoefde te straffen. De vraag of het mogelijk is
dat God zonde onbestraft laat, komt aan de orde op de vierde zondag in de Katechismus. Het
antwoord luidt echter dat God de zonde niet onbestraft wil laten en dat zelfs ook niet kan
(Gargon, 1711; p. 59).
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Ecce simius!
Over Mijn aap schreit van Albert Helman
Stine Jensen
Forgive, O Lord, my little jokes on Thee And I'll forgive Thy great big one
on me.
Robert Frost, ‘Forgive, O Lord’, 1962
War der Mensch wirklich dazu geschaffen, den Aristoteles und Thomas
von Aquin zu studieren, Griechisch zu können, seine Sinne abzutöten und
der Welt zu entfliehen? War er nicht von Gott geschaffen mit Sinnen und
Trieben, mit blutigen Dunkelheiten, mit der Fähigkeit zur Sünde, zur Lust,
zur Verzweiflung?
Herman Hesse, Narziß und Goldmund, 1957
In 1928 publiceerde de Surinaamse schrijver Albert Helman (pseudoniem van Lou
Lichtveld, 1903-1996) Mijn aap schreit. Een korte roman.1 Hierin vertelt hij over
een jongeman, tevens de ik-verteller van het verhaal, die een aap koopt van een jager.
Wanneer hij ziet hoeveel aandacht de aap krijgt van vrouwen, met name van de jonge
aantrekkelijke Martha, voelt de verteller hevige jaloezie. Hij vermoedt dat de aap
verliefd op haar is en besluit het dier, dat volgens hem ‘de schuld van alles; àlles’
(57) is, te doden:
Doodelijk haatte ik hem, vanaf de eerste seconde dat ik hem zag. En nu
moest ik hem een dood uitdenken, die zoo wreed en onmenschelijk was,
dat zijn dood een andere dood werd dan het sterven alleen van een leven.
Het moest iets zijn zóó exquis als geen Romein kon verzinnen en geen
kannibaal. (60)
Hij besluit cyaan te kopen en doet dit door het eten van zijn aap. Terwijl zijn aap
sterft, speelt de verteller op zijn fagot trage muziek ‘van donkere, dikke tonen, die
waren als vette modderbellen welke zwellend komen bersten aan de oppervlakte van
het moeras [...] Onbarmhartig plofte ik de tonen uit de diepste bas, en dan weer
hooger, als een jongleur blies ik de tonen lijk kleurige ballen daaruit op: groene en
blauwe’ (60-61). Hij speelt vervolgens een melodie van Mozart ‘die de liefste is, en
het meest aan de vreugde der aarde gehecht’ (61). Het is een daad van sadis-
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me. De vreugdevolle muziek is niet alleen ongepast, maar maakt de aap ook bang,
en dat is wat de verteller wil: dat zijn aap angstig sterft. De jager, van wie hij de aap
ooit kocht, vraagt hem later hoe hij tot zijn daad kwam. ‘Uit haat en ergernis,’ luidt
het antwoord, ‘en om mijzelf te bevrijden’ (67).
De belangrijkste vraag die het verhaal bij de lezer oproept, is waarom de verteller
de aap zó verschrikkelijk haat dat hij besluit het dier uit de weg te ruimen. Waarvan
wil de verteller zich bevrijden? De interpretaties die ik van Mijn aap schreit aantrof,
van Frank Martinus Arion (1977), Michiel van Kempen (1998b) en H. Fierens (1968),
verklaren de gruweldaad van de verteller in psychoanalytische termen. De aap wordt
in deze interpretaties opgevat als het alter-ego van de verteller, dat het onbewuste
gevoelsleven, het instinctmatige vertegenwoordigt. Doordat de verteller zijn seksuele
energie niet kan uiten, worden zijn gevoelens omgezet in agressie jegens de aap. Met
het doden van de aap zou de verteller, volgens Arion, afrekenen met zijn ‘zachte
Zelf’. Hij schrijft: ‘Het is iets zwaks, dat voelen we wel, het is zelfs iets verwijfds...’
(Arion, 1977: 28). Het zelf van de aap staat volgens Arion tegenover de jager, hetgeen
de verteller verkiest te worden na de moord, de eenzame sterke man.
Een Freudiaanse verklaring van de daad ligt inderdaad zeer voor de hand. Niet
alleen is bekend dat Helman in zijn jeugdjaren een uitvoerige studie maakte van
Freud (Van Kempen, 1998a: 13), maar tevens is het verhaal doordrenkt van Freudiaans
jargon (‘fixatie’, ‘fetish’, ‘bewustzijnsvernauwing’, ‘hysterie’, ‘angst’, ‘het Zelf’),
en heeft de hoofdpersoon bovendien een droom die zo lijkt weggelopen uit Freuds
Die Traumdeutung. Maar mijns inziens maken de interpretaties van Arion, Van
Kempen en Fierens onvoldoende duidelijk waarom de verteller het nu juist op een
aap heeft voorzien. Bovendien is het zeer opmerkelijk dat zij allen menen dat de aap
in dit verhaal het instinctmatige vertegenwoordigt. De aap kenmerkt zich in de visie
van de verteller nu juist door een voortdurende ambivalentie: soms kent hij de aap
verstand toe, dan weer vindt hij het een dom beest dat niets anders doet dan zijn
behoeften bevredigen.
In dit stuk wil ik een alternatieve interpretatie voorleggen. Daartoe zal ik ingaan
op een belangrijke intertekst die in het geheel niet wordt genoemd in de interpretaties
van Arion, Van Kempen en Fierens: de bijbel. In mijn interpretatie, zo zal ik
beargumenteren, confronteert de aap de verteller steeds met de vraag hoe het goede
leven te leiden. Moet hij zich laten leiden door zijn driften, zijn verstand gebruiken,
of terugvallen op het geloof? De aap is in de ogen van de verteller een ambivalent
dier dat, anders dan hij, er steeds in slaagt twee tegenstrijdige aspecten in zich te
verenigen: hij behoort tot de natuur èn de cultuur, is goddelijk èn menselijk en een
gevoels- èn verstandswezen. De aap groeit voor de verteller uit tot een Christusfiguur,
wiens aardse leven als voorbeeldig is gaan gelden voor de gelovige, en wiens
voorbeeld de verteller is gaan haten. Door de aap te doden probeert de verteller af
te rekenen met diens ambivalentie. Nu hoeft hij niet langer via de aap geconfronteerd
te worden met zijn eigen twijfels en zijn onvermogens.
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Mijn aap schreit werd gepubliceerd door uitgeverij De Gemeenschap. Rondom een
gelijknamig tijdschrift van deze uitgeverij had zich een groep jonge katholieke
schrijvers verzameld, waaronder Albert Helman, Albert Kuyle, Anton van Duinkerken
en Jan Engelman. De redactie, waar Helman deel van uitmaakte van 1925 tot 1931,
pleitte voor vernieuwing van de katholieke geloofsbeleving en beweerde wars te zijn
van religieuze dogmatiek. Het tijdschrift fungeerde echter wel als het literaire gezicht
van de zuil en accepteerde kerkelijke censuur (Ruiter en Smulders, 1996: 227), zoals
ook het overig werk dat door De Gemeenschap werd uitgegeven. Mijn aap schreit
heeft deze censuur gepasseerd, en dit is, wanneer men de kritisch-religieuze lading
van de tekst in ogenschouw neemt, opmerkelijk te noemen.

Omslag van Mijn aap schreit en Het euvel Gods van een herdruk uit 1957, verschenen bij Querido.
Oorspronkelijk verscheen Mijn aap schreit in 1928 in een aparte editie. In Omnibus (1947) schreef
Helman in het voorwoord dat hij ze gecombineerd had voor de herdruk omdat de vijftien verhalen
uit Het euvel Gods volgens hem volkomen aansloten bij Mijn aap schreit.

Binnen Helmans omvangrijke oeuvre is de meeste aandacht uitgegaan naar zijn
koloniale romans De stille plantage (1931) en De laaiende stilte (1952). Aan Mijn
aap schreit, dat volgens Michiel van Kempen behoort tot ‘het beste wat hij geschreven
heeft’, is weinig aandacht besteed. Dat is jammer, want Mijn aap schreit is inderdaad
een prachtig verhaal, dat shockeert door de wrede moord op de aap en de esthetisering
van dit geweld middels de lyrische beschrijving van het sterven van de aap. Niet
alleen om heuristische en literair-historische redenen is het de moeite waard
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om dit verhaal van Helman opnieuw onder de aandacht te brengen. Wat Mijn aap
schreit mijns inziens tevens prachtig demonstreert, is de worsteling van de verteller
met de ambivalente positie van de aap voor de mens. Hoe menselijk is de aap en hoe
aapachtig de mens? Dit is een steeds terugkerende vraag in de culturele en
wetenschappelijke verbeelding van de aap. De vele kwesties die Helman aanroert,
bijvoorbeeld omtrent cognitieve vermogens, emoties en moreel besef van apen,
dierenhaat en dierenliefde en de oorsprong van de mens, houden de gemoederen van
wetenschappers en romanciers ook vandaag de dag bezig (bijvoorbeeld Cavalieri &
Singer, 1993; Høeg, 1996; Masson & McCarthy, 1997; De Waal, 1998; Jensen,
1998). In dat opzicht is Mijn aap schreit een verrassend actueel verhaal.

Denkhoofd of eethoofd
Wat het meeste opvalt aan Mijn aap schreit is de ambivalente houding van de
hoofdpersoon tegenover zijn aap. Enerzijds is hij hevig gefascineerd door de gelijkenis
tussen hem en de aap. Anderzijds ergert hij zich ook aan hem, en wil hij niets liever
dan het dier op een afstand houden. Eén van de vragen die de verteller bezighouden
is of zijn aap zich in zijn gedrag domweg laat leiden door zijn driften, of dat hij
verstandelijke vermogens inzet. De verteller koppelt het verstand aan de staart van
de aap en beschouwt deze als een instrument dat vecht tegen onzedelijkheid:
De staart kon langzaam bewegen als een wijsvinger die vermaant naar een
overspelige vrouw; hij kon driftig heen en weer gaan als de geesel tijdens
het Miserere van een monnik [...] In de staart zetelde zijn verstand, de
staart richtte zich naar wijsheid, de staart was zijn wil, het instrument van
zijn verlangen, de slinger van zijn evenmaat, de treurnis van zijn heimwee
naar het bosch. Door zijn staart werd de aap gelijk aan een mensch. (12)
Aangezien de verteller ‘wijsheid’, ‘evenmaat’ en ‘wil’ in de staart van de aap
lokaliseert, vat hij zijn aap niet zonder meer op als een door drift gedreven dier, maar
dicht hij hem ook verstandelijke vermogens toe. Dit is opmerkelijk, omdat de aap
nu juist bekend staat als icoon voor domheid en geilheid (Janson, 1952). De koppeling
van het verstand aan de staart is ook verrassend, omdat de staart nu juist ontbreekt
bij de mens, het meest ‘dierlijke’ is aan de aap en in literaire werken nu juist vaak
als fallussymbool is verbeeld.2 Het koppelen van wat wij doorgaans als een menselijke
eigenschap beschouwen, ‘verstand’, aan nota bene de dierlijke staart is wellicht
provocerend bedoeld: de aap wordt uitgerust met menselijke eigenschappen.
Maar de verteller is niet altijd standvastig in het toekennen van verstand aan de
aap, en de koppeling daarvan aan de staart. Afhankelijk van de loyaliteit die de aap
aan hem betuigt, wisselt de visie van de verteller. Zo irriteert het hem mateloos dat

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

66
het dier er geen bezwaar tegen lijkt te hebben verkocht te worden door de jager, en
is dat volgens hem een teken dat zijn aap ‘geen greintje verstand’ (14) bezit. Wanneer
de verteller bovendien opmerkt dat de aap veel aandacht van de moeder van de
verteller krijgt, vindt hij dat de aap ‘giechelt’ op zijn ‘domste manier’, en gaat hij
vlug een boek halen, waarmee hij zijn eigen geestelijke superioriteit lijkt te willen
onderstrepen. Tegen zijn moeder zegt hij: ‘Ben je niet vies van dat beest? Ze zijn
zoo onzindelijk’ (19). De verteller gebruikt hier het woord ‘beest’ als een soort
verwijderingsstrategie om hem op afstand te houden. Maar zijn moeder antwoordt
hem dat hij dat zelf ook was, toen hij een kind was. De verteller ergert zich aan deze
vergelijking, en probeert zich te concentreren op zijn boek, hetgeen hem niet lukt:
‘Voortdurend dwaalden mijn blikken van het boek naar de aap. 't Werd een obsessie
en plotseling smeet ik hem het Tauchnitzdeeltje naar zijn kop’ (19-20). In het verhaal
komen meer van dergelijke woede-uitbarstingen voor; de verteller gooit onder meer
een liniaal, een presse-papier, een vloeikussen en een wandelstok naar de aap. De
presse-papier en het vloeikussen zijn beide hulpmiddelen bij het schrijven. Tezamen
met de liniaal, het instrument van de meetkunde, zijn het objecten die hier de
rationaliteit en de symbolische vermogens van de mens ten opzichte van de aap
onderstrepen. De wandelstok herinnert aan het viervoetig verleden van de mens en
is een extra been, dat men gebruikt om staande te blijven.
Na zijn eerste woede-uitbarsting verklaart de verteller het verstand bij de aap
afwezig, en karakteriseert hij zichzelf als een mens met een ‘denkhoofd’ (20). Zijn
aap noemt hij ‘niets dan een staart, een staart met pooten en een eet-hoofd’ (24). Niet
alleen lijkt de verteller nu te zijn vergeten dat hij eerder nog verstand toekende aan
de staart van de aap, maar tevens maakt hij een contrast tussen de vretende aap en
de deliberende mens. De staart wordt door hem later in het verhaal bovendien wél
met het seksuele, het driftleven geassocieerd door deze als een fallus voor te stellen:
‘zijn staart stond stijf overeind als een vlaggestok’ (40).
Gedurende het verhaal komt de verteller steeds voor vragen te staan. Kan zijn aap
verliefd worden, net als een mens? Kan zijn aap stelen, net als een mens? Wat moet
zijn aap eten, hetzelfde als een mens? Deze dilemma's stellen de verteller steeds voor
de vraag in hoeverre zijn aap op hem lijkt. Wanneer de verteller over het eten moet
beslissen, twijfelt hij bijvoorbeeld tussen ‘Nutricia's kindermeel’, een typisch door
mensen gemaakt cultuurprodukt voor kinderen, of ‘een kleine zeldzame sapotille,
die alleen in de binnenlanden van Guyana groeit’ (16), een tropische vrucht afkomstig
van de sapotilleboom, waarvan het melksap als grondstof dient voor de bereiding
van kauwgum, een typisch natuurlijk produkt. De verteller kiest voor een soort
tussenoplossing: ‘halfrijpe vruchten’ en ‘frissche sla’ (17). Dit suggereert dat hij zijn
aap, die eerst in de vrije natuur leefde, maar nu een huisdier is geworden, beschouwt
als iets tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’ in. Hij is een soort tussenfiguur geworden: niet
helemaal dier meer, maar ook nog niet gelijk een mens, oftewel: dier èn mens
tegelijkertijd.
Terwijl hij in de tuin het eten voor de aap verzamelt, heeft deze stiekem al het eten
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van de verteller verorberd. ‘Ik was eerst nijdig, maar langzamerhand begon ik te
beseffen dat hij verstandiger was geweest dan ik die geen rekening had gehouden
met de onweerstaanbaarheid van het oer-sentiment honger, dat hij in geen geval
verloochenen kòn.’ (17) Het is alsof de verteller zijn aap hier een lichamelijke vorm
van denken toekent, een instinctief handelen dat hij ‘verstandiger’ noemt dan het
menselijk denken. De aap combineert, in zijn ogen, verstandig en instinctief handelen.

De aap en de vrouw
Op een dag komt de verteller thuis en treft hij zijn aap humeurig aan. Hij ziet er wat
vermagerd uit; bovendien heeft hij paperassen op de grond gesmeten en ligt er ‘een
deeltje van Goethe in de hoek gekeild’ (36).3 In zijn rechterpoot houdt hij een stuk
papier geklemd, dat hij niet wil afstaan aan de verteller. Deze is woedend en
achtervolgt hem. Met veel moeite en geweld - hij slaat de aap - weet de verteller het
papier uit de handen van de aap los te wringen. Het blijkt een foto te zijn van Martha,
een jonge vrouw van 27 jaar. Het is duidelijk dat de verteller haar zeer aantrekkelijk
vindt: hij omschrijft haar als een ‘mooie sterke’ vrouw met ‘breede heupen en een
strakke borst, jong en vol’ (35). Nu hij zijn aap met haar foto heeft betrapt, verdenkt
de verteller de aap ervan dat hij verliefd is op Martha. Die gedachte maakt hem
woedend, maar wel begrijpt hij nu waarom zijn aap zo lusteloos was: ‘hij had de
notie van de sexen’ (30). Wanneer Martha hem op een dag bezoekt, en zij de zieke
aap opmerkt, uit de verteller zijn vermoeden dat de aap verliefd op haar is. Martha
is kwaad; ze slaat hem en schreeuwt hem toe dat hij gemeen is. Hij verontschuldigt
zich voor zijn ‘grap’, waarna Martha zich schaamt en bloost. Het zou kunnen dat
Martha in eerste instantie zo boos werd omdat de verteller suggereert dat ze een type
is waarop een aap verliefd kan worden, en haar daarmee ook ‘aapachtig’ vindt,
hetgeen niet bepaald een compliment is. Eerder had Martha namelijk met stelligheid
verkondigd dat een aap alleen op een andere aap verliefd kan worden, en niet op een
andere soort.4
Enkele dagen na het voorval ontmoet de verteller Dr. Schneider, een gynaecoloog,
en bespreekt hij met hem de kwestie. Dr. Schneider is van mening dat Martha van
de verteller houdt: ‘Ze is infantiel aan de aap gefixeerd, maar ze bedoelt jou’ (42).
De verteller gelooft er weinig van, en voelt zich enigszins beledigd omdat hij met
de aap wordt vergeleken. Dr. Schneider trekt verdere vergelijkingen tussen mens en
dier als hij zijn verlangen uit om de dierpsychiatrie in te gaan:
Aan de dier-psychiatrie is er nog zoo weinig aandacht besteed. Toch kan
men veel bereiken. Worden sommige gekken niet juist als dieren? Ik ken
een gek die meent dat hij een meikever is [...] Via de menschelijke
dier-phobieën is er van de dieren-psyche nog zooveel te achterhalen. (43)
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Terwijl Dr. Schneider op die manier pleit voor het vergelijken van mensen met dieren,
sputtert de verteller tegen: ‘Om u de waarheid te zeggen, heb ik steeds gedacht dat
de dieren geen eigenlijke psyche hadden’ (43). Maar Dr. Schneider meent van wel:
‘En de gevoels-complexen dan, en de instincten? Beschouw eens aandachtig je eigen
aap. Hij zal je ongetwijfeld veel kunnen leeren’ (43). Dr. Schneider suggereert dat
de verteller veel van zijn aap kan leren wat gevoel en instinct betreft. Blijkbaar is hij
van mening dat de verteller zijn driften, anders dan de aap, onderdrukt.
Wanneer de verteller Martha enkele dagen later treft, doet hij er alles aan om de
aap bij haar uit de buurt te houden. Maar ze heeft dit in de gaten en reageert verbolgen:
‘Dus je wilt zeggen dat ik de schuld van dit alles ben... Overal vind je mìj de schuld
van’ (49). Dan begint ze te ‘schreien’ en geeft ze te kennen dat ze de verteller nooit
meer wil zien. De verteller heeft diezelfde nacht een droom, die ik hier in zijn geheel
citeer:
Ik liep in een vreemd huis dat schemerdonker was. Daarin waren veel
steenen trappen met ijzeren balustraden en ornamenten van kleine glazen
kubussen. Als presse-papiers.
Een van de kamers opende ik. Daar lag een vrouw, naakt. Zij wrong
krampachtig met haar lichaam en kreunde luid; zij vroeg mij met zuchten
en kreten water te halen. Haastig rende ik de trappen op en af. Nergens
was er water. Als een gek liep ik de kamers in en uit, ik wilde vragen,
maar daar was niemand. Eindelijk kwam ik op een steenen binnenplaatsje
waar onkruid groeide tusschen de voegen. Midden op het plaatsje stond
op een voetstuk een aap van zwart basalt. Hij keek mij strak aan, en scheen
onmerkbaar te giechelen. Zijn staart stond als een groot donker vraagteeken
achter hem omhoog. Ik was wanhopig en radeloos, want het kreunen van
de vrouw klonk met lange echo's door heel het huis. Water, water?
Ik zag het giechelen van de aap, rende op hem af en wilde hem verscheuren,
maar mijn vingers gleden af langs de gladde steen; het was als grepen ze
naar natte zeep. Toen heb ik een van de steenen uit de grond losgewoeld,
en die met alle kracht gesmeten naar het beeld. De kop sprong stuk en
werd een gloeiende ster. En de ster waaierde uit, en werd weer een kleine
fontein, waaruit ik het water opving in mijn holle handen. Voorzichtig liep
ik naar de kamer terug, waar de vrouw lag. De weg was nu zeer kort. Ik
wilde haar te drinken geven, doch als ik met mijn hand haar hoofd raakte,
zag ik de schedel gebroken in een gapende wonde, waarin het roode bloed
vlekte tussen de witte hersens. O, schrik! Tussen haar lange haren op het
kussen lag de steen die ik daareven gegooid had.
Ik wilde roepen, maar het dek dat over haar knieën lag, bewoog zich, en
ik moest er naar staren. Het was alsof het lichaam zachtjes omhoog kwam,
en tussen de knieën kroop opeens de kop van een aap te voorschijn, die
een klein rood tongetje tegen mij uitstak. En de kamer was aanstonds vol
grote spiegelruiten waarachter duizend apen hun rood vlammend tongetje
naar mij uitstaken... Alles begon te wankelen en te draaien; het plafond
brak naar beneden, stroomen water gutsten omlaag over mij heen...Toen
werd ik wakker. (52)
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Wanneer er in verhalen of romans dromen voorkomen, dan worden deze vaak
beschouwd als sleutelpassages. In zijn boek Die Traumdeutung (1900) interpreteerde
Freud de dromen van enkele van zijn patiënten, en noemde hij de droom de ‘hoofdweg
naar het onbewuste’ (geciteerd in Schrover, 1991: 139). De droom drukt volgens
Freud onbewuste verlangens uit, die in het normale leven niet geuit of verwezenlijkt
kunnen worden. Op deze wijze worden, zo stelde Freud, verdrongen verlangens
bevredigd in dromen. Droommateriaal bestaat vaak uit zogenaamde dagresten. Veel
van de elementen die de verteller droomt kwamen we al eerder tegen in het verhaal.
Eerder had de aap hem gebeten in zijn pols bij een bezoek van Martha, en beschrijft
hij zijn hand als een ‘bloed-hand’ (48). Verder denkt hij, vlak voor het slapen gaan,
‘te veel aan Martha’ (50), stortregent het buiten en is hij nat van de koorts. De
elementen ‘bloed’, ‘naakte vrouw’ en ‘water’ keren in zijn droom terug. Hij stelt
zich voor dat hij zich in een vreemd huis bevindt, dat bestaat uit kleine glazen
kubussen ‘als presse papiers’. Eerder in het verhaal gooide hij met een presse-papier
naar de aap.
Wanneer de verteller zich haast naar het binnenplein op zoek naar een fontein,
treft hij daar een aap op een voetstuk die hem strak aankijkt en giechelt. De staart,
die hier als een ‘donker vraagteeken’ omhoog staat, symboliseert in deze passage
noch verstand, noch de fallus, maar een mysterie, het onbekende. Het onbekende
staat op haar beurt wellicht voor het driftleven, dat de verteller niet lijkt te kunnen
accepteren. De verteller voelt zich wanhopig, want hij hoort de vrouw op de
achtergrond kreunen en om water vragen. De verteller vergeet enkele ogenblikken
zijn missie en staart naar de aap, die hem blijkbaar voor een ‘vraag’ stelt. Die vraag
heeft wellicht te maken met de seksuele energie die de verteller voelt: moet hij hier
aan toegeven? De vraag om water van de vrouw, zodat zij haar dorst kan lessen, zou
hier opgevat kunnen worden als een metafoor voor seks, of iets algemener,
‘levenswater’. De verteller wil de aap ‘verscheuren’. ‘Verscheuren’ is een woord dat
bij een roofdier past; het geeft blijk van een driftmatige impuls van agressie en duidt
erop dat de levensdrift ‘voortplanting’ wordt omgezet in een doodsdrift, namelijk
agressie. Het roept tevens connotaties op van ontmaagding en verlies van onschuld,
wanneer we er van uit gaan dat de verteller zijn gevoelens voor de vrouw op de aap
projecteert. Hij gooit met een steen naar de aap, en de kop slaat stuk en wordt een
gloeiende ster.5 Maar met het vernietigen van de aap, heeft de verteller zich niet
verlost van het giechelen en staren van de aap. Kennelijk doet de verteller niet het
juiste, want wanneer de verteller bij de vrouw aankomt, blijkt de aap ook hier weer
op te duiken. De verteller wil haar te drinken geven, maar wanneer hij haar aanraakt,
ontdekt hij dat haar schedel is gebroken, en dat er bloed uitstroomt. Hij wordt ten
gevolge van zijn impuls haar aan te raken, geconfronteerd met zijn gewelddadige
reactie jegens de aap. De steen, die voor de aap bedoeld was, is nu bij haar
terechtgekomen. Daarmee wordt de vrouw geïdentificeerd met de aap, en komen zij
beiden in meer algemene zin voor de dierlijke verdrongen schaduwzijde van de
verteller te staan. De aap komt met zijn kop tussen de knieën van de
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vrouw tevoorschijn. Dit beeld kan op tweeërlei wijze geïnterpreteerd worden. Ten
eerste lijkt het op een geboorte van de aap uit de vrouw. Als de vrouw Martha
voorstelt, van wie eerder gezegd werd dat ze ‘niet van kinderen hield’ (35), dan kan
dit er op duiden dat de verteller hier moet constateren dat ze blijkbaar van apen houdt.
Een andere mogelijkheid is dat de aap hier wordt voorgesteld als de minnaar van de
vrouw: hij steekt zijn tongetje uit, hetgeen tegelijkertijd een erotische suggestie is
en een ‘ikke lekker wel en jij niet’-gebaar. De verteller ziet vervolgens spiegelruiten
waarachter duizend apen hun tong uitsteken. Het beeld van de ene aap is dus enorm
uitvergroot, in plaats van vernietigd. De aap kan niet gedood worden, en symboliseert
in Jungiaanse termen de Wiederkehr des Verdrängten, ‘the return of the repressed’.
De verteller is zeer vernederd: hij is buitengesloten van het verbond tussen de vrouw
en de aap. Niet hij, maar de aap is haar minnaar en haar kind.

Missing link
Daarna waren de aap en ik, neen -Ik en de aap- alleen. Met grote stappen
ging ik naar hem toe en keek hem aan van boven mijn mensch-zijn, vanaf
mijn denkhoofd, met al de minachting die ik voelen kon. Armoedig,
wanstaltig beest! Z'n loome lijf, zijn groote platte kop, zijn stumperiglange
armen, die kronkelende gummislang van zijn staart. Hoe kon de mensch
toch in godsnaam...(20)
Deze passage lezen we in Mijn aap schreit vlak nadat de verteller vol jaloezie heeft
geconstateerd dat de aap erg veel aandacht van zijn moeder krijgt. De verbetering
halverwege de eerste zin, van ‘de aap en ik’ in ‘Ik en de aap’, wijst erop dat de
verteller worstelt met de hiërarchie tussen hem en de aap. Hij plaatst zich met zijn
‘denkhoofd’ en zijn ‘mensch-zijn’ boven zijn aap. De laatste zin maakt hij niet af:
‘Hoe kon een mens toch in godsnaam...’. De verteller blijft hangen in de zin zodra
hij het woord ‘godsnaam’ laat vallen. Wellicht lag op zijn lippen ‘afstammen van de
aap’ of ‘verwant zijn aan de aap’, maar het prefix ‘god-’ confronteert hem, zo lijkt
het, met een kwestie, waarover hij niet hardop verder wil of kan denken. De kwestie
betreft, mijns inziens, het dilemma dat de afstammingsgedachte vormt voor gelovigen.
Wanneer immers de mens afstamt van de aap, dan wordt de schepping van de mens
door God (althans, wanneer men Genesis 1 en 2 letterlijk neemt) meestal in twijfel
getrokken. Maar wie van mening is dat mensen afstammen van apen, en zich
geleidelijk hebben ontwikkeld, ziet zich voor een nieuw probleem gesteld: het vinden
van de missing link tussen mens en aap.
De ambivalente positie van de aap, die zich als huisdier tussen natuur en cultuur
bevindt, komt tot uitdrukking in een discussie die de verteller met zijn broertje heeft
over de missing link, waarbij ze praten over de rol van de aap als tussenfiguur.
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‘Hij wordt nog maar steeds niet beter, arme aap,’ zei mijn broertje.
‘Weet je eigenlijk wel wat een aap is?’ vroeg ik, om hem te plagen.
‘Natuurlijk’, antwoordde hij. ‘We hebben het pas nog geleerd. Apen zijn
zoogdieren van de eerste klasse. Ze worden verdeeld in apen van de oude
en apen van de nieuwe wereld. Het verschil zit 'm in het breede of smalle
neustusschenschot, en in de tandformule. De apen van de oude wereld
hebben geen, of een korte staart, die van de nieuwe wereld meestal een
lange staart en grijpvoeten.’
‘Je vergeet wat,’ zei ik. ‘Ze hebben evenals de mensen een duim die
opponeerbaar is. Je moet niet alleen de verschillen leren, maar ook de
overeenkomst.’
M'n broertje dacht na. ‘Ja,’ herinnerde hij zich, ‘er is ook nog zoo'n kwestie
omtrent de gelaatshoek. Maar het is allemaal flauwekul, want er is een
schakel zoek tusschen mens en aap en die schakel zal wel nooit te vinden
zijn. 't Verstand, zie je...’ (45).
‘Heb je weleens gehoord van de Pithecanthropos Saman en van de Homo
Heidelbergensis?’ vroeg ik. (45)
De broer van de verteller suggereert dat de missing link nooit gevonden zal worden,
omdat er een grote evolutiesprong is gemaakt, waarbij mensen ‘verstand’ kregen.
De verteller sputtert tegen door twee ‘missing links’ te noemen. Met ‘Pithecanthropos
Saman’ doelt de verteller op een mensaap (pithecanthropos). ‘Saman’ is Indiaans
voor ‘sjamaan’, een bemiddelaar tussen het gevoel en de ratio, natuur en cultuur, de
mens en het goddelijke. De ‘Homo Heidelbergensis’ verwijst naar een mensaap, die
in 1907 werd opgegraven in Heidelberg in Duitsland. De geschatte leeftijd van het
skelet ligt tussen de 400.000 en de 700.000 jaar.
De verteller bekijkt vervolgens zijn broertje. ‘Ik merkte nu pas dat zijn schouders
nog breder begonnen te worden, dat zijn gezicht iets hards kreeg. In zijn stem begon
mij een onechte mannelijkheid te hinderen’ (46). Doordat de verteller zijn betoog
over de missing link hier onderbreekt met een observatie van zijn broertje die een
zwaardere stem krijgt en bredere schouders, vergelijkt hij de evolutie van aap naar
mens met die van kind naar volwassene. Deze analogie was, in de tijd dat Mijn aap
schreit werd geschreven niet ongebruikelijk. Het is zeer wel mogelijk dat de verteller
hier refereert aan Freud, die de ontwikkeling van de menselijke soort als geheel
(fylogenese) met de ontwikkeling van het individu (ontogenese) vergeleek (Corbey,
1991). Hij beschouwde beide ontwikkelingen als een evolutie van primitief naar
beschaafd. Net zoals de ontwikkeling van de menselijke soort als geheel een weg
van wildheid naar beschaving was, zo ontwikkelde het kind zich van een ‘primitief’
wezen naar een ‘beschaafde’ volwassene.6
De vergelijking van de verteller van de aap met zijn broer wordt onderbroken door
de aap die zijn etensbak omgooit. Het lijkt wel alsof de aap gedachten zou kunnen
lezen; alsof hij het niet met die vergelijking eens is en stelling neemt tegen de gedachte
dat hij een voorloper van de mens zou zijn, een antropocentrische gedachte. Het
broertje interpreteert de actie van de aap als een verkoudheid. Maar de verteller meent
dat dit niet kan:
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‘Als die dieren in de natuur zijn, vatten ze nóóit een kou. Waarom nu wel?’
‘Kijk hem daar eens liggen, 't is net een mensch’, zei Broer, en hij legde
voorzichtig zijn verfrommelde schooljongenszakdoek over hem heen.
Ik wist wat dit beduidde. Hij had plotseling gezien dat mijn aap naakt was.
Naakt gelijk een mensch. (46)
In deze passage wordt het ‘naakte’ lichaam van de aap bedekt met een zakdoek. In
het bijbelboek Genesis (Gen 2:25 en 3:7) zien Adam en Eva na de zondeval dat zij
‘naakt’ zijn. Eerder schaamden zij zich hier niet voor, maar nu bedekken zij zich.
De gangbare uitleg is dat vanaf dit moment seksualiteit en erotiek iets zondigs zijn.
Hier wordt de aap voorgesteld als de naakte mens. Dit is een bekend motief binnen
het Christendom, waar de aap vaker wordt voorgesteld als de gevallen mens (Janson,
1952). Daarmee kom ik op een belangrijke intertekst die door Mijn aap schreit heen
geweven is: de bijbel.

Aap, mens en God
In Mijn aap schreit wordt vaak naar de bijbel of het geloof verwezen. Om te beginnen
staat Mijn aap schreit ingeklemd tussen een ‘referentie’ en een ‘clausule’, een motto
en een besluit, die beide afkomstig zijn uit de Summa Theologica van Thomas van
Aquino.7 De filosoof Thomas van Aquino (1225-1274) kennen wij vooral van zijn
logische godsbewijzen, de idee dat de rede in dienst van het geloof zou moeten
worden gesteld, en de idee dat de rede het ethisch richtsnoer van het menselijke
handelen diende te zijn. De referentie luidt: ‘Locus ab auctoritate quae fundatur super
ratione humana est infirmissimus.’ (Thomas Aquinas, Summa Theol. 1, quaest. 1 a.
8. Ad 2.) De clausule luidt: ‘Cum igitur gratia non tollat naturam, sed perficiat,
oportet, quod naturalis ratio subserviat fidei: sicut et naturalis inclinatio voluntatis
obsequitur charitati. De citaten zijn beide te vinden in het eerste deel van de Summa
Theologica in de verhandeling over God, in het antwoord dat Thomas geeft op de
vraag ‘Whether a Sacred Doctrine is a Matter of Argument.’8 Thomas verdedigt zich
hier tegen de idee dat het geloof (‘a sacred doctrine’) niet bewezen zou kunnen
worden door de rede, een stelling die door Boethius werd geponeerd:
To argue from authority is most proper to this doctrine, since its principles
are obtained by revelation, and thus we must believe the authority of those
to whom the revelation has been made. Nor does this take away from the
dignity of this doctrine, for although the argument from authority based
on human reason is the weakest, yet the argument from authority based
on divine revelation is the strongest. But sacred doctrine makes use even
of human reason, not, indeed, to prove faith [...], but to make clear other
things that are put forward in this doctrine. Since therefore grace does not
destroy nature, but perfects it, natural reason should minister to faith as
the natural bent of the will ministers to charity. (8) [cursiveringen van
mij]
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Het beste bewijs van God is de goddelijke openbaring, stelt Thomas. Omdat voor de
meesten niet is weggelegd, zijn er door autoriteiten (filosofen) redelijke argumenten
opgesteld. Argumenten die tegen het geloof worden ingebracht, kunnen met de rede
weerlegd wordt. Door het verhaal tussen deze twee Thomas citaten in te zetten, stuurt
de auteur de lezing van Mijn aap schreit en wijst hij op een kern: dit verhaal gaat
over de verhouding tussen het geloof en de rede. Via de worsteling van de verteller
met de status van zijn aap, geeft de verteller uitdrukking aan zijn worsteling met
vragen omtrent verstand en geloven. Dit komt met name naar voren in de passage
waarin de verteller zich afvraagt wat hij zijn aap te eten zal geven. Terwijl hij in de
tuin eten voor zijn aap heeft verzameld, blijkt dat deze stiekem het eten van de
verteller al heeft opgeschrokt. De verteller vraagt zich af of er sprake is van diefstal:
Later kwam ook de gedachte bij mij op, dat wat hij gedaan had toch diefstal
was; maar deze vrucht van calvinistisch atavisme bleek te dwaas, want
kort te voren had mijn aap zeer duidelijk blijk gegeven geen verstand te
bezitten. En onwetend zondigt men niet, zelfs niet voor de wet. (18)
De gedachte dat de aap, of hij nu verstand heeft of niet, een dief is, noemt de verteller
een vrucht van calvinistisch atavisme. Immers, volgens de calvinistische leer deed
het er niet toe of men zich er wel of niet bewust van was kwaad te doen; schuldig
was men altijd. Daar de aap echter eerder liet merken dat hij geen verstand bezat,
kan hij ook niet zondigen, zo meent de verteller, waarmee hij zich een katholiek
betoont.9 Wanneer zijn aap geen verstand heeft dan zijn de consequenties volgens
de verteller echter ook niet gering:
Vanzelf drong nu de consequentie tot mij door, dat ik voortaan mijn aap
alles zou te vergeven hebben, en dat het alleen goed zou kunnen gaan
tusschen ons, wanneer ik op alles verdacht zou wezen. Dit waren werkelijk
zeer hooge eischen die hij aan mij stelde. Ik voelde mij onrustig bij deze
nieuwe plicht van observatie en voorkoming. (14)
Wanneer de aap niet voor zijn daden verantwoordelijk gehouden kan worden, betekent
dit dat de verteller hem alles moet vergeven. Dat vindt hij een hoge eis, want nu zal
hij, daar hij zijn aap niet kan straffen, zijn fouten moeten zien te voorkomen, hetgeen
voor hem een ‘plicht van observatie en voorkoming’ betekent. De verteller besluit,
in de passage waarin de aap het eten van de verteller stiekem heeft verorberd, dat
zijn aap voortaan hetzelfde zal eten als hij. Hiermee schakelt hij zijn aap gelijk aan
de mens, op primair vlak, en hij zegt: ‘het was een gelijkberechtiging, een assimilatie,
die mij evenzeer verlaagde, als ze hem verhief’ (17). De woorden ‘verlagen’ en
‘verheffen’ doen denken aan de religieuze idee dat God zich door zijn menswording
via Jezus tot de mensen heeft ‘verlaagd’, en daarmee de mens tegelijkertijd heeft
‘verheven’ tot het goddelijke.10 Op sommige momen-
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ten is hij zo in de ban van zijn aap, dat deze uitgroeit tot een godheid voor de verteller.
Telkens zag ik duidelijker de wezenlijkheid van zijn rust en de macht van
zijn onbewogenheid. Hij groeide zoo groot als een leeuw, grooter nog: als
een Sfinx, als een ontzaglijk steenen dier dat mij verpletteren kon. Zóó
was het geheim van duizenden jaren: dat dieren goden voor menschen
worden. (22)
De verteller verliest hier duidelijk zijn superioriteitsgevoel, en de aap wordt vergeleken
met de Sfinx, een raadselachtig figuur bij uitstek.11 Ook in de droom wordt de aap
als een godheid voorgesteld. Hij staat ‘op een voetstuk’ en is van steen. De verteller
staat in de droom volledig vastgezogen op de grond en kan slechts staren, zoals ook
in deze passage.
De verteller piekert, zoals bleek uit de paragraaf over de missing link, niet alleen
over het evolutiedenken in relatie tot het geloof, maar ook over het humanisme. Dat
blijkt uit een dialoog met zijn moeder, die ziet dat de aap zijn staart over de jas van
haar zoon heeft gelegd.
‘Pas op’, zei ze ‘Je krijgt al de haren van dat beest op je jas’.
Mijn aap verstond en sloeg een vaasje van de schoorsteen; toen ging hij
zitten mokken in een hoek.
Ik was woedend en wist niet goed waarom
Immers ik verstond niet deze eerste openbaring van het humanisme der
komende eeuwen. (20)
De lezer ziet zich voor een interpretatieprobleem gesteld. Waarom spreekt de verteller
hier van de ‘eerste openbaring van het humanisme der komende eeuwen’? Het
humanisme is de stroming die de mens als uniek beschouwt en er vanuit gaat dat de
mens zijn waardigheid ontleent aan het mens-zijn. Dieren zijn, overigens net als in
het Christendom, een andere, ‘lagere’ categorie. Door de mens centraal te stellen,
legden de humanisten de eerste grondslagen om de unieke positie van God te
bekritiseren. Immers, mensen ontlenen hun waardigheid niet aan God, maar aan hun
eigen mens-zijn. Het kan zijn dat de verteller bedoelt dat zijn moeders opmerking
‘dat beest’ gezien kan worden als een typische openbaring van humanistisch
gedachtegoed. Het kan ook zijn dat hij het protest van de aap, die in opstand komt
wanneer hij zo wordt genoemd, ziet als een openbaring van het humanisme. Dit kan
op weer op twee manieren worden opgevat: enerzijds protesteert de aap wellicht
tegen de status van de dieren binnen het humanisme (die zouden geen ziel hebben,
een idee waarover de verteller ook met Dr. Schneider al discussieerde), en impliceert
de openbaring van het humanisme een directe confirmatie van de goddelijke status
van de mens. Maar aangezien de aap hiertegen protesteert, is een andere mogelijkheid
dat de aap van mening is dat er, anders dan humanisten van mening zijn, wel een
God is, en dat de mens een dergelijke centrale positie niet verdient. De
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aap wordt namelijk in diverse passages voorgesteld als Jezus, de zoon van God op
aarde.

De aap als Christus
Hoewel nergens expliciet gemaakt, is de vergelijking tussen de aap en Jezus Christus
door het hele verhaal geweven. Zo komt in een bepaalde passage ‘het meisje’ langs
bij de verteller. Zij is, na de moeder, de tweede vrouw in het verhaal die het zeer
goed met de aap kan vinden (daarna volgen Marietje, een meisje van vijf, en Martha):
Zij streelde hem over zijn rug, zij aaide hem onder zijn hals, haar smalle
witte vingers streken over zijn kop. Toen dacht ik nog met een gelukkige
glimlach: wat is ze lief, wat is ze mooi, als de vrouw met den eenhoorn
-ook bijbelsch geloof ik- koestert zij de aap. (27)
In de vrouw en de eenhoorn is, in de middeleeuwse wetenschap en later in het
volksgeloof, het beeld van Christus en Maria gezien, waarbij Jezus als eenhoorn is
voorgesteld en alleen door een reine maagd, Maria, gevangen kan worden. In deze
passage krijgt het meisje dus iets van Maria en de aap iets van Christus.
Net als de aap, heeft de verteller geen naam, en ook het meisje niet. Dit werkt een
meer allegorische interpretatie in de hand. Bovendien wordt de soort van de aap in
Mijn aap schreit niet gespecificeerd. Wanneer het meisje de verteller vraagt naar de
naam van de aap, zegt hij dat hij gewoon ‘aap’ heet. ‘Dat is weer echt iets voor jou.
Aap, aap, zoo bloot, zoo koud, zonder de minste poëzie [...]. Noem hem Rex of
Ichnaton of Henkie of Anatole’ (28), zegt het meisje in reactie op de verteller. Het
namen geven aan dieren is een voorbeeld van een gelijktrekking tussen mens en dier.
Een persoonlijke naam geven is het toekennen van identiteit en onverwisselbaarheid
met anderen. Het meisje typeert hem die geen naam wil geven als een verstandsmens
zonder poëzie. De eerste twee namen die ze noemt zijn verheven. ‘Rex’ is opnieuw
een verwijzing naar Jezus. Toen Jezus aan het kruis hing, hing er een bordje met
‘I.N.R.I’ aan het kruis: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum (Jezus van Nazareth, Koning
der Joden). ‘Ichnaton’ is verwijzing naar de zonnegod, een Egyptische farao, die
werd beschouwd als afgezant van God. Net als Jezus, kenmerkt de farao zich door
dubbelheid: menselijk en goddelijk tegelijk. ‘Henkie’ contrasteert met deze religieus
beladen namen, is heel gewoon en alledaags.
De namen van de vrouwen in Mijn aap schreit roepen ook associaties op met de
bijbel. Aan Maria en Martha is later toegeschreven dat zij symbool staan voor twee
geloofshoudingen, doordat zij op verschillende wijze voor Jezus zorgen. Martha is
praktisch, zorgzaam en zorgvol en Maria contemplatief. In dit verhaal zijn de rollen
omgedraaid: Martha is hier de contemplatieve; ze heeft rechten gestudeerd en wil
geen kinderen; Marietje, een meisje van vijf, voelt zich zeer verwant met het aapje
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en speelt met hem. Door de rollen om te draaien worden de namen Martha en Maria
ontdaan van hun vermeende bijbelse ondubbelzinnigheid, en wordt hun
dubbelzinnigheid benadrukt.
Als de verteller ontwaakt uit zijn droom, hoort hij gezang op de gang: ‘er werd
gezongen, een traag, droevig lied, met halve, ingehouden stem. Van dichtbij. Ik moest
het weten, dit geluid was zoo droevig, onmenschelijk bijna’ (53). Het blijkt de aap
te zijn. De verteller is zeer aangedaan:
Ik moest de kreten in mij omlaagdwingen, want iets in mij wilde
schreeuwen, kòn het niet meer houden: Mijn aap schreit! Ziet, ziet mijn
- aap - schreit. (54)
Intrigerend zijn hier de gedachtestreepjes rondom ‘aap’, alsof de verteller vertraagt
en met enige denkpauze blijft hangen op het woord aap, waardoor het een open plek
wordt, die ook anders ingevuld kan worden. De aandacht wordt hierdoor op de zin
gevestigd, alsof het een kernzin van het verhaal zou kunnen zijn. Het doet denken
aan de woorden ‘Ecce homo!’, de woorden waarmee Pilatus de gegeselde en met
doornen gekroonde Christus aan het volk voorstelde en hen op zijn menselijk lijden
wees (Joh.19:5). Al eerder had de broer van de verteller op de menselijkheid en het
lijden van de aap gewezen. ‘Kijk hem daar eens liggen, 't is net een mens’ (46) zei
de broer na de discussie over de missing link. De menselijkheid van de aap wordt
hier benadrukt.
Maar de verteller beheerst zich: ‘vrees drong die kreten omlaag, en ik sidderde’
(54). De verteller voelt zich vaak in het verhaal ‘bevreesd’ als hij met zijn aap wordt
geconfronteerd. Wanneer iedereen slaapt, troost hij zijn aap, alsof hij zich nu lijkt te
realiseren hoe eenzaam en ziek deze is:
In die nacht, in die eenzame regennacht toen allen sliepen, ben ik naast
hem neergehurkt. Deemoedig. Ik maakte zijn buikriem los, en heb hem in
mijn arm genomen; ik heb hem gestreeld over zijn kop, ik heb hem gekust.
Ik voelde hoe binnen mij samenkromp een mateloos medelijden, begeleid
van vrees. En ik heb tegen hem gefluisterd dat wij zóó zijn, bange dieren
in Gods arena. In de kooi van zijn wetten krabben wij onze handen stuk,
handen die willen klimmen en reiken, hoger en hoger, omdat wij sterk
zijn, en een vreemde ontembare drift ons dringt. Maar zijn gordel sluit om
onze lendenen en met een ketting heeft hij ons vastgelegd. Wat kunnen
wij anders doen dan schreien in het holst van de nacht, als wij denken dat
hij slaat? Toch is ieder van ons op zijn beurt een God. Een die
onverbiddelijk heerscht. Die zijn ideeën schept, zijn onneembare Welt als
Wille und Vorstellung. Om ze de apen die hij bezit op te dringen. Ik zat
neergehurkt naast mijn aap, voor het eerst als zijn meester en zijn gelijke
tegelijk. (54-55)
De verteller spreekt van een eenzame nacht, waarin allen sliepen, en waarin hij zich
op gelijk niveau met zijn aap begeeft -hij ‘hurkt’- en de aap kust. Ook hier klinkt het
bijbelse verhaal over Jezus op de achtergrond, wanneer men denkt aan de nacht voor
de kruisiging. Hij vraagt zijn discipelen met hem te waken en te bidden, maar
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zij vallen in slaap. Die nacht verraadt Judas hem, één van zijn discipelen, met een
kus. In Mijn aap schreit is de kus van verteller te beschouwen als een soortgelijk
voorteken van het verraad van zijn aap, dat later zal plaats vinden in het verhaal: de
moord. Maar de kus is hier niet een moedwillig verraden. De verteller voelt zich
‘deemoedig’ en voor het eerst ‘meester en gelijke’ van zijn aap. Dit onderstreept hij
symbolisch, door met hem op gelijke hoogte te gaan zitten (te hurken) en hem van
de buikriem te ontdoen. Hij neemt de aap in zijn armen en streelt zijn kop. Dan
fluistert hij hem toe dat hen samen hetzelfde lot is overkomen, ze zijn beiden ‘bange
dieren in Gods arena’. Opvallend is dat de mens hier een ‘dier’ wordt genoemd en
een continuïteit wordt gesteld tussen mens en dier. God wordt voorts voorgesteld als
een soort slavenhouder, die aap en mens aan een ‘ketting’, een chain of being, heeft
vastgelegd. De verteller verwijst vervolgens naar Schopenhauer. In diens hoofdwerk
Die Welt als Wille und Vorstellung uit 1818 maakte hij de hele idee van Goede Goden,
een leven met een doel, met de grond gelijk. Volgens Schopenhauer werd de mens
gestuurd door de Wil, een oerdrift, waarover wij geen enkele controle hebben. Ieder
is ook individualistisch, uit op de eigen genotsverwezenlijking. Opnieuw is de verteller
in gevecht met de vraag naar de positie van God. Opvallend is hier het woord ‘wil’
dat weer opduikt. Eerder lokaliseerde de verteller ‘wil’ in de staart van de aap, waar
hij ook ‘evenmaat’, ‘wijsheid’ en ‘evenwicht’ lokaliseerde. ‘Wil’ is in Schopenhauers
filosofie een begrip dat met ‘wijsheid’ weinig van doen heeft, maar eerder het
tegenovergestelde voorstelt. Hier stelt de verteller de mens voor als een wezen dat
er op uit is om zijn eigen driften bot te vieren en daarvoor als een onverbiddelijke
heerser optreedt.
De vergelijking van de aap met Jezus komt in de sterfscène tot een hoogtepunt.
Na de nacht waarin zijn aap schreide en hij zich zeer met hem verbonden voelde,
merkt zijn moeder bij het ontbijt op dat ze de aap niet langer in huis wenst. Ze vindt
dat haar zoon niet te genieten is geweest sinds de aap in huis is gekomen. ‘Nu heeft
dat beest het opeens weer gedaan...’ merkt de verteller op. Wanneer zijn moeder de
kamer heeft verlaten, bekijkt hij zijn aap: ‘In de gang waar mijn hoed hing, kroop
de aap naar mij toe. Een zonnestraal door glas vergeeld viel dwars over zijn rug. Was
het dit licht dat me dol maakte?’ Ik schopte hem opzij.’ (57) Eerder in het verhaal
lazen we: ‘En op een van onze wandelingen zag ik, hoe een smalle, zwarte streep
van haren liep van zijn kop tot aan zijn staart.’ (24) De zonnestraal die dwars op zijn
rug valt, maakt samen met de zwarte streep die over zijn hele rug loopt, een kruis.
Het lijkt erop dat de aap zijn eigen kruis aan het maken is.
Tijdens een wandeling komt de verteller tot inzicht: ‘Zeker, moeder had gelijk.
Hij was de schuld van alles; àlles.’ (57). Dit doet denken aan de kern van de
verlossingsgedachte in het Christendom: Jezus nam zonden op zich. Eerst veroorzaakte
Eva schuld, omdat zij tegen beter weten in at van de boom van de kennis van het
goed en kwaad. Eva wordt, zo zou je kunnen stellen, symbolisch verbeeld door
Martha, die eerder in het verhaal gevoelig bleek te zijn voor schuld: ‘Dus je wilt
beweren dat ik de schuld van dit alles ben... Overal vind je mij de schuld van.’(49)
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Later nam Jezus de schuld op zich, hij diende als voorbeeld voor de mens. Deze zou
zijn leven moeten ‘volgen’, na-apen dus.
De verteller neemt vervolgens de beslissing de aap te doden. Hij wil een dood
voor de aap bedenken die niet-menselijk is, en brengt dit, hoogdravend en dramatisch
in een zelfde soort taal als Plato's Phaedo, als volgt onder woorden:
Zoo zou hij ons menschen tòch zijn grootste smaad aandoen, te sterven
als een mens, als welk een mensch, o Socrates! En ik zon de Platoon wezen
die zijn Phaidoon moet schrijven? Nooit, nooit zou ik zoo-iets dulden.
Sterven zòu hij, maar niet als een mensch. Dit laatste, de dood, ons heiligste
mysterie, het laatste levensgeheim dat wij leren ten koste van alles, zou
hij parodieeren, zou hij mij voorspellen, zóó miniem? Nooit, nooit zou ik
het dulden. En nu merkte ik het plotseling, hoe ik hem haatte met een haat
die gegroeid was vanaf mijn prille jeugd. Doodelijk haatte ik hem, vanaf
de eerste seconde dat ik hem zag. (59-60)
Dat de aap als een mens zou sterven, is blijkbaar de grootste smaad die hij de mens
kan aandoen. Dit lijkt op een spiegeling van een bijbels motief, waar Christus, de
mensgeworden God sterft uit liefde. God verlaagde zich tot de mens en stierf als
mens uit liefde voor de mens; de aap verhoogt zich tot de mens en sterven als een
mens is een smaad. Sokrates wordt vaker in verband gebracht met Christus en gezien
als een soort wijze voorloper van hem. Hij moest ook sterven, en wel om twee
redenen. Hij zou de jeugd bederven, en hij zou de mensen aanmoedigen in nieuwe
goden te geloven, andere dan welke de staat erkende. Sokrates stond erom bekend
dat hij mensen tot zelfinzicht en zelfkennis bracht; niet door ze antwoorden te geven,
maar door ze, via een dialoog, waarin hij vragen stelde, tot een tegenspraak te laten
komen. Plato is Sokrates' leerling en schreef zijn filosofieën op. In de Phaedo
beschreef hij de laatste dagen van het leven van Sokrates. Sokrates is een vragensteller,
net als de aap in dit verhaal. De aap wordt door de verteller vaak voorgesteld als een
levend vraagteken, iemand die hem voor een dilemma plaatst. In bovenstaande
passage vergelijkt de verteller zichzelf met de leerling van Sokrates, die als aap wordt
voorgesteld. De aap houdt de verteller, zoals Sokrates zijn leerlingen, een soort
waarheid voor. Net als Sokrates, krijgt de aap gif toegediend. Dan vervolgt de verteller
met de beraming van zijn moord. ‘En nu moest ik hem een dood uitdenken die zoo
wreed en onmenschelijk was dat zijn dood een andere dood werd dan het sterven
alleen van een leven. Het moest iets zijn zóó exquis als geen Romein kon verzinnen
en geen kannibaal’ (60). De Romeinen hebben de kruisiging bedacht als vernedering
voor de slaven, en kannibalisme houdt in dat je mensenvlees eet. Gecombineerd
roepen de kruisiging en het eten van mensenvlees opnieuw een bijbelse associatie
met Jezus op: ‘Neemt en eet want dit is mijn lichaam’. De dood van de aap is er één
van vernedering en bespotting, net als bij Christus. Terwijl de aap sterft ligt hij er
als volgt bij: ‘De aap lag op zijn rug, met zijn handen en voeten gespreid als
gekluisterd op een andreas-kruis’ (61). Een andreaskruis is diagonaal en niet
horizontaal en verticaal. Andreas was volgeling van Jezus
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en wilde niet op hetzelfde kruis als zijn meester sterven. Nu wordt de aap dus met
een volgeling van Christus geassocieerd, niet met Christus zelf. De verteller vergelijkt
zichzelf met een opperpriester die in een tempel zit: ‘De kamer werd bleek en hoog,
een witte tempel van Baäl, en ik zat daar, groot en sterk, als ene opperpriester die
het offer voltrekt van een nieuw ritueel.’ (61) ‘Baäl’ betekent ‘heer’. Zo verheft hij
zich boven de aap. Ook neemt hij afstand van het geloof, door zichzelf als iemand
voor te stellen die twijfelt aan Gods bestaan, door naar Baäl te verwijzen, een heiden
vanuit Christelijk perspectief. In plaats van een meer christelijke houding ten opzichte
van dieren, in termen van een soort rentmeesterschap, wil hij de aap helemaal dood
hebben. Door deze te doden, is de aap definitief ‘omlaag’ gezet, en is de hiërarchie
tussen hem en de aap verzekerd.

Ambivalentie vermoord
Wat is de betekenis van de voorstelling van de aap als Christus in Mijn aap schreit?
Een voor de hand liggend antwoord luidt dat Jezus hét archetypische beeld is van
lijden in de Westerse geschiedenis is. De associatie van de aap met de aan het kruis
genagelde Jezus sorteert een dramatisch effect. De lezer begrijpt dat het hier om een
groots lijden moet gaan. Tevens is het een burleske voorstelling, waarbij het verhevene
(het lijden van Jezus) op een platte en aardse wijze wordt voorgesteld, namelijk in
de vorm van een geketende aap. Hiervan zijn ook andere voorbeelden in de film- en
literatuurgeschiedenis, met name in de jaren dertig, wanneer het neo-darwinisme
hoogtij viert. In de film King Kong (1933) wordt het beeld van de aap als Christus
ook op dramatische en burlesk-kitscherige wijze ingezet.

King Kong tentoongesteld in een theater in New York. Uit: The Making of King Kong (1975)

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

80
Het beeld kan als provocerend worden gezien, met name voor gelovige lezers. Dat
geldt tevens voor de passages waarin de aap als een gelovige wordt voorgesteld, een
na-aper van Jezus, hetgeen ook niet bepaald vleiend is voor sommige christenen. In
Mijn aap schreit impliceert de vergelijking tussen de aap en Jezus echter meer. In
mijn interpretatie krijgt de voortdurende ambivalente houding van de verteller jegens
zijn aap, een symbolische betekenis. De aap vertegenwoordigt in Mijn aap schreit
steeds het onmogelijke, namelijk natuur èn cultuur, dier èn mens, verstand èn drift,
en God èn mens (Jezus Christus). Wanneer de verteller te kennen geeft de aap te
haten, dan zou dit kunnen betekenen dat de verteller in feite Jezus haat, en genoeg
heeft van het navolgen van diens goede voorbeeld, door te leven zoals God het
bedoelde, en door de zonden van de mensen op zich te nemen. Het is immers
opmerkelijk dat de verteller te kennen gaf de aap te haten ‘met een haat die gegroeid
was vanaf mijn prille jeugd’ (60), terwijl hij de aap pas op latere leeftijd aanschafte.
De negatieve gevoelens ten opzichte van Jezus als het goede voorbeeld, komt in het
verhaal tot uitdrukking wanneer de verteller laatdunkend neerkijkt op zijn moeder,
die ‘genoeg heeft aan Thomas a Kempis’ (62). Het middeleeuwse werk van Thomas
a Kempis, De imitatione Christi, gold enkele eeuwen als het boek dat een toonbeeld
was voor het gedrag van een goede gelovige. Het imitatieaspect van de goede gelovige
die Jezus na wil volgen, werd in de 14e eeuw door Boccaccio vergeleken met typisch
apengedrag; hij noemde de gelovigen ‘the apes of Christ’ (Janson, 1952: 293) en ‘a
Good Christian the ape of the Saviour’. De betekenis van het Latijnse ‘simius’, dat
ook aap betekent, veranderde in deze tijd steeds meer van een inadequate imitator
naar iemand die er naar streefde het ideaal te bereiken (Janson, 1952: 293).
De ambivalente en meerduidige status van de aap keert terug in de manier waarop
de aap zelf zijn mening lijkt te openbaren in het verhaal. Zo protesteert de aap in het
verhaal tegen het humanisme, de eerste maal wanneer hij een vaasje van de
schoorsteen slaat, als de moeder van de verteller zegt dat ze hem een vies beest vindt.
Binnen het humanisme is er sprake is van een discontinuïteit tussen mens en dier.
De mens onderscheidt zich op grond van zijn verstand van het dier. Het protest van
de aap suggereert dat hij het niet eens is met dit onderscheid tussen mens en dier, en
dat hij vindt dat mens en dier fundamenteel gelijkwaardig zijn. Ook protesteert de
aap tegen het evolutiedenken, wanneer hij zijn etensbak omgooit als de verteller hem
met de volwassenwording van zijn broer vergelijkt. Het evolutiedenken is een
continuïteitsdenken waarin de overeenkomsten en gelijkenis tussen mens en aap
wordt benadrukt. Met zijn protest hiertegen geeft de aap te kennen niet op dezelfde
lijn met de mens geplaatst te willen worden.12 Het protest van de aap is dus
dubbelzinnig: hij wil niet in een verschillende, noch in een gelijke positie aan de
mens geplaatst worden. De aap wil, zo zou men kunnen stellen, noch fundamenteel
anders dan de mens zijn, noch als voorloper van de mens worden beschouwd, maar
aap èn mens zijn. Dit spiegelt de tweenaturenleer, waarin Jezus wordt beschouwd
als volledig mens en volledig God.
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De dood van Jezus wordt in de bijbel voorgesteld als de redding van de mensheid,
omdat hij alle zonden op zich nam. Op vergelijkbare wijze betekent de dood van de
aap de schijnbare redding voor de verteller, die na de moord dan ook te kennen geeft
dat hij zich bevrijd voelt. Maar waarvan wil de verteller zich nu eigenlijk bevrijden?
En waarom voelt de verteller zich steeds ‘bevreesd’ als hij met zijn aap wordt
geconfronteerd? Mijns inziens kan de verteller de ambivalentie van de aap niet aan.
In de aap ziet hij zijn grote levensdilemma's teruggekaatst, zijn worsteling met de
vraag hoe zijn leven te leiden, op grond van instinct, van verstand of het geloof. De
aap fungeert als een spiegel voor de verteller, omdat het een bekend icoon is voor
geilheid èn een beladen dier in het Christendom wegens de associaties met de
evolutieleer en het ter discussie stellen van de goddelijke schepping. Door de aap te
doden, rekent de verteller niet alleen af met de dubbelzinnigheid van de aap, maar
ook met zijn eigen twijfel.13 In de omgang met zijn aap wordt hij immers voortdurend
geconfronteerd met de status en hiërarchie van dier, mens, Jezus en God, en met de
onmogelijkheid om, anders dan de aap, een verstands- èn gevoelsmens te zijn.
Na de dood van de aap ontmoet de verteller wederom de jager van wie hij ooit de
aap kocht. Hij bekent hem zijn aap te hebben vermoord. De jager stelt voor dat de
verteller ook jager wordt: ‘Alleen jagen en doden geeft je de wilde vreugde van
wezenlijke wreedheid. De geur van het gevaar prikkelt je meer dan de fijnste sigaar.
Alle dieren zullen je kennen met ontzag en vreeze’ (67). Met zijn woorden geeft de
jager aan dat hij een God onder de dieren (‘vreze Gods’) is. Het kiezen voor het
jagersbestaan impliceert het opheffen van de ambivalente positie. De verteller heeft
nu een functionele naam (‘jager’), een duidelijke taak (doden). Mijn aap schreit
eindigt met de dood van de aap. Anders dan Christus wil de verteller het lijden
ontlopen; daarom doodt hij de aap en kiest hij middels het jagersbestaan voor de
mogelijkheid om alle toekomstige apen te doden. ‘Nu ga ik alle apen schieten die ik
vinden kan’ (68), besluit de verteller.
Gedurende de hele roman probeert de verteller zich ervan te overtuigen dat hij
superieur is aan de aap, maar uit alles (zoals de droom), blijkt dat de aap voor hem
iets essentieels vertegenwoordigt. In één passage erkent de verteller wel zijn innerlijk
lijden, wanneer hij ziet dat zijn aap schreit en hem in zijn armen neemt. ‘Mijn aap
schreit’, de titel van de roman, drukt het diepe lijden en de pijn van de verteller uit.
Met dit lijden weet de verteller zich geen raad; hij kiest voor de dood als oplossing,
voor het opheffen van de twijfel. De ambivalentie blijft niet behouden, en in die zin
is Mijn aap schreit een tragisch verhaal. In de receptiegeschiedenis van Mijn aap
schreit is later de moord herhaald, door de ambivalentie van de aap te reduceren tot
het driftleven van de verteller.
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Eindnoten:
1 De paginanummers in dit stuk verwijzen naar de eerste druk. Dit artikel is geschreven in het
kader van mijn promotie-onderzoek dat handelt over de representatie van apen in literatuur,
film en wetenschap. Voor de totstandkoming van dit stuk gaat mijn dank in de eerste plaats uit
naar Wiel Kusters, wiens deskundigheid, geduld, lees- en interpretatieplezier voor een belangrijk
deel deze tekst mede vorm gaven. Verder bedank ik de vele mensen die commentaar gaven op
dit stuk in diverse stadia, met name Michiel van Kempen, Marietje Kardaun, José van Dijck,
Marco Goud, Herman van Well en Lotte Jensen.
2 Een bekend voorbeeld van de voorstelling van de apenstaart als fallus is het achttiende eeuwse
Reize door Aapenland (1973; oorspr. 1788) van J.A. Schasz. Ook in een later boek van Helman,
Mijn aap lacht (1953), speelt de staart een belangrijke rol. Deze roman laat ik in dit stuk verder
buiten beschouwing. Met uitzondering van de duidelijke verwantschap tussen de titels en de
wijze waarop de aap wordt ingezet om kritiek op het geloof te uiten, zijn beide werken namelijk
zeer verschillend. Over Mijn aap lacht, zie Van Kempen, 1995.
3 De verteller suggereert dat zijn aap zou kunnen lezen of doen alsof, en, daar hij het in de hoek
gooit, ook nog eens een oordeel over het gelezene heeft. Het deeltje dat de aap in de hoek keilt
bevat mogelijkerwijze Goethes Die Wahlverwandtschaften uit 1809. Hierin gedraagt de kokette,
ijdele en impulsieve Luciane zich zodanig, dat de lezer haar gaat identificeren met haar huisdier,
een aap, die zij adoreert. Wanneer haar aap tijdelijk afwezig is, maakt dit haar doodongelukkig:
‘Wenn ich nur sein Bildnis sehen könnte, so ware ich schon vergnügt.’ (Goethe, 1909: 171).
Misschien bracht Lucianes verlangen naar een afbeelding de aap op een idee. Een tweede optie
is dat de aap verdiept was in het natuurwetenschappelijke werk van Goethe. In één van zijn
biologische studies uit 1782 neemt Goethe stelling tegen de idee van de Nederlandse anatoom
Petrus Camper dat de aap wel een tussenkaakbeen zou hebben en de mens niet (Goethe, 1954:
154-166). Wanneer de verteller en zijn broer discussiëren over de missing link, merkt de laatste
op zich iets te herinneren over ‘de gelaatshoek’ (43).
4 In deze passage zegt de verteller tegen Martha dat hij denkt dat zijn aap verliefd was op een
kraai. Martha reageert lachend: ‘Wat een fantast ben jij! Hoe kan dat nu: een aap verliefd op
een kraai. Dat een aap verliefd wordt op een andere aap kan ik me nog voorstellen, maar op
een kraai!’ (34)
5 In de Caraïbische mythologie verschijnen de gestorven zielen als sterren aan de hemel, die zelf
weer reïncarneren op het moment dat iemand anders sterft (vallende ster). Omdat de verteller
het water uit de fontein, die zojuist een ster was, maar weer een kleine fontein werd, opvangt
in zijn holle handen, kun je er een verbinding in zien van Indiaanse en Westers-christelijke
elementen.
6 Freud vergeleek het gedrag van kinderen met het ‘primitieve’ gedrag van ongeciviliseerde
volkeren. Beiden waren impulsief, negeerden regels en waren spontaan, zo stelde hij. De
primitieve volkeren werden op hun beurt weer met dieren vergeleken. In Mijn aap schreit zien
we iets soortgelijks op twee manieren terug: kinderen worden met apen vergeleken en de aap
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wordt regelmatig met een kind vergeleken. Wanneer de aap speelt met eikels als knikkers, rolt
hij ze ‘als een jochie’ (26), en wanneer de aap schreit zit hij ‘rechtop als een kind’ (53).
Het Latijn wordt hier, net als in veel van zijn andere boeken, door Helman niet vertaald, hetgeen
Michiel van Kempen interpreteert als een ‘typisch trekje van de eigenzinnige autodidact [...]
die het onwetende plebs graag achter zich laat’. (Van Kempen, 1995: 9) Bij latere drukken in
1957, 1966 en 1983 zijn de beide Thomas citaten weggehaald, vermoedelijk door Helman zelf,
die bij herdrukken vaak veel wijzigingen aanbracht. Naar de reden kunnen we slechts gissen;
Helman had zich inmiddels tegen de katholieke kerk gekeerd, en wilde wellicht Thomas niet
in de herinnering roepen. Ook de ‘dedicace’, de opdracht aan een goede vriend, en de ondertitel
‘een korte roman’ zijn in latere drukken weggehaald. Met de ondertitel ‘Een korte roman’ zette
Helman zich af tegen mensen die te ‘dikke boeken’ schreven, terwijl ‘onze beste romans niet
langer behoefden te zijn dan een tiental woorden.’ (30)
Voor de vertaling van Thomas heb ik gebruik gemaakt van The Summa Theologica of Saint
Thomas Aquinas. Translated by the Fathers of the English Dominican Province. Revised by
Daniell J. Sullivan. Volume 1. Chicago: The University of Chigaco, 1952.
De laatste zin ‘en onwetend zondigt men niet, zelfs niet voor de wet’, zinspeelt vrij direct op
diverse bijbel passages waarin gerefereerd wordt aan de vraag of zij die onwetend zijn ten
aanzien van de goddelijke wet kunnen zondigen (bijvoorbeeld Ez 45:20; Num 22:34). Volgens
de katholieke leer kan een onwetende mens niet verantwoordelijk worden gehouden voor het
kwaad dat hij of zij aanricht.
De idee dat de aap tot de mens staat zoals de mens tot God is een idee dat al in de oudheid werd
geuit (Janson, 1952). De aap is lange tijd, sinds de oudheid, een dier geweest dat beladen was
met negatieve connotaties, zoals bedrog, hypocrisie en lafheid. In verschillende mythes in de
oudheid werd de aap opgevat als een straf van God. Mensen die hadden gezondigd werden
‘omlaag’ gezet. De aap werd in het vroege Christendom veelal opgevat als de Satan van God,
de duivel, en fungeerde als scheldwoord voor vijanden van het Christendom. De aap werd ‘simia
Dei’, na-aper van God, en ‘figura diaboli’, duivels figuur, genoemd. Helman zet dit op zijn kop,
door de aap, na-aper van God, te vergelijken met Christus in plaats van de duivel (zie de paragraaf
‘De aap als Christus’).
De aap wordt, door hem met een Sfinx te vergelijken, en zijn staart met een vraagteken, als een
raadsel voorgesteld. Dit verwijst naar het verhaal van Oedipus van Sophocles. Het raadsel dat
de Sfinx Oedipus opgaf, luidde, in een (gemoderniseerde) vertaling van Vondel: ‘Wat is het
voor een dier? Het slaat maar één geluid. Het gaat op vier en twee en op drie voeten uit.’
(geciteerd in Kusters 1995: 28) Oedipus weet het antwoord: de mens. Die loopt eerst, als kind,
op handen en voeten, wordt dan tweebenig en heeft, als oudere, een stok nodig om te lopen.
De stok komt ook voor in Mijn aap schreit: tijdens een woede-uitbarsting gooit de verteller een
wandelstok naar zijn aap.
Wanneer het deeltje van Goethe dat de aap in de hoek smijt, inderdaad diens biologische studie
naar de gelijkende kaakstructuur tussen mens en aap betreft, dan kan ook deze daad als een
protest worden geïnterpreteerd tegen continuïteitsdenken.
Spanningen en dubbelzinnigheden worden in de culturele verbeelding vaak opgelost met de
dood. Soms is de dubbelzinnigheid vertegenwoordigd in één persoon. Zo is de gorilla King
Kong tegelijkertijd aantrekkelijk en afstotend. Dit dilemma wordt opgeheven, omdat de film
King Kong eindigt met de dood van de gorilla. Soms wordt spanning ook uitgebeeld via twee
verschillende personen die ieder een principe vertegenwoordigen dat moeilijk verenigbaar lijkt.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Herman Hesses' Narziss en Goldmund, waarnaar ik in het motto
van dit stuk verwijs. In deze roman moet Goldmund, die het hedonistische levensprincipe
vertegenwoordigt, en niet zoals Narziss het gelovige, ascetische en reflectieve, het bekopen
met de dood.
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Stand van zaken:
Jan van Boendale en de Antwerpse School
Inleiding
Jan van Boendale, die in de eerste helft van de veertiende eeuw als schepenklerk in
dienst stond van het Antwerpse stadsbestuur, is zeker geen onbekende in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis. Wie de moeite neemt een aantal oudere
handboeken door te bladeren, kan eenvoudig vaststellen dat al vroeg in de
geschiedenis van de neerlandistiek duidelijk was dat het hier ging om een
Middelnederlands auteur wiens werk aandacht verdiende. Henrik van Wijn had in
zijn Historische en letterkundige avondstonden van 1800 in zekere zin de primeur,
zij het dat zijn bijdrage van bescheiden omvang was.1 Jonckbloet wijdde kort na 1850
een meer substantiële beschouwing aan Boendale in zijn Geschiedenis der
Middennederlandsche dichtkunst, onder verwijzing naar eerder onderzoek.2 Kalff en
Te Winkel deden dat zoveel jaar later ook, Van Mierlo en Knuvelder stonden stil bij
de Antwerpse schepenklerk en zelfs in de in 1993 verschenen Nederlandse literatuur,
een geschiedenis werd een essay aan hem gewijd.3 Aan aandacht ‘van officiële zijde’
is er, om zo te zeggen, dus nooit gebrek geweest.
Maar informeer in de boekhandel eens welke edities van Boendales werk er thans
voorhanden zijn. Men komt zonder meer bedrogen uit. Er is slechts één titel leverbaar,
en dan gaat het nog om een vertaling in modern Nederlands - verschenen in de
Griffioenreeks.4 Van enige editie waarin de tekst in zijn oorspronkelijke
Middelnederlandse gedaante toegankelijk wordt gemaakt, is geen spoor te bekennen.
Die ene vertaling, dat is alles, en dat is al geruime tijd zo. In het onderzoek wordt,
bij gebrek aan beter, met de oude, vaak negentiende-eeuwse edities gewerkt.
Antiquarisch zijn deze zeer gezocht en daardoor vaak peperduur. Sinds eind 1998 is
er via een ander medium terreinwinst geboekt: Boendales teksten zijn (doorgaans
volgens de gangbare edities, twee keer volgens een recenter afschrift) electronisch
raadpleegbaar - en doorzoekbaar - door middel van de CD-ROM Middelnederlands.
Zo staat het er dus voor met de beschikbaarheid van teksten: specialisten kunnen
redelijk uit de voeten, maar in een wat bredere kring is Boendale zo goed als een
gesloten boek. Deze conclusie vindt in zekere zin nog eens bevestiging in het feit
dat er tot op heden slechts één monografie aan hem is gewijd: H. Haeryncks Jan

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

87
Boendale, ook geheeten Jan de clerc; zijn leven, zijne werken en zijn tijd. Deze studie
verscheen te Gent in 1888 en geldt tegenwoordig als verouderd, wat na ruim een
eeuw natuurlijk niet verwonderlijk mag heten.5
Om Boendale en zijn werk een ruimere bekendheid te geven, lijkt het schrijven
van een monografie het aangewezen middel. Een contextuele, historiserende
benaderingswijze ligt daarbij voor de hand. Antwerpen is in de eerste helft van de
veertiende eeuw weliswaar niet de voornaamste stad van Brabant, maar na Brussel
en Leuven toch groot en belangrijk genoeg om er een levendig beeld van te kunnen
schetsen. In het vervolg van dit artikel wil ik echter laten zien dat in het geval van
Boendale vooral de literair-historische context niet mag worden veronachtzaamd.
De Antwerpse School is een eerste, iets ruimere kring waartoe het werk van Boendale
behoort en waarbinnen het geplaatst en geïnterpreteerd dient te worden. In plaats
van een monografie over Boendale en zijn werk ligt een boek over de Antwerpse
School in feite meer voor de hand.
Trekken we de cirkel nog iets ruimer dan valt ook de literaire cultuur in Brabant,
Holland/Zeeland en Vlaanderen binnen het gezichtsveld. Ik zal dit hierna, bij wijze
van voorbeeld, demonstreren door de handschriftelijke context van de
Lancelotcompilatie in de beschouwing te betrekken. Verleggen we de literaire horizon
nog verder, dan komt ook de internationale inbedding van Boendale en de Antwerpse
School aan bod, waarbij te denken valt aan het gebruik van Italiaanse bronnen en
aan de laatmiddeleeuwse doorwerking van sommige teksten in het Duitse gebied.
Op dit vlak is evenwel nog weinig onderzoek verricht, maar de perspectieven lijken
veelbelovend.

Boendale en de Antwerpse School
Voor een beter begrip van Boendales werk is het dus wenselijk om het
aandachtsgebied uit te breiden naar wat in het onderzoek van de laatste decennia
wordt aangeduid als de ‘Antwerpse School’, een moderne term die historisch in
zekere zin vertekenend is, maar die als voordeel heeft kort en duidelijk te zijn. Alle
teksten van Boendale kunnen tot de Antwerpse School worden gerekend, maar er
zijn in diezelfde periode ook andere teksten in Antwerpen tot stand gekomen. Dit
weten we zo precies omdat de plaats van ontstaan in de meeste gevallen expliciet
wordt aangegeven. Deze situering komt trouwens ook in bijna alle Boendale-teksten
voor, en dat is dus al meteen een belangrijke overeenkomst die Boendales werk met
de rest van het Antwerpse corpus verbindt. Dit urbane chauvinisme, of hoe deze
fixatie op de eigen werk- en leefomgeving ook geduid mag worden, is trouwens
tamelijk uniek. In de hele Middelnederlandse letterkunde is, zeker zo vroeg, geen
tweede tekstgroep aan te wijzen waarin zo duidelijk sprake is van een stedelijk
bewustzijn in geografische zin. Dit is des te opmerkelijker omdat de
Middelnederlandse literatuur vóór de Antwerpse School toch veeleer met hof en adel
in verband wordt gebracht.
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Dat geldt - om een aantal voorbeelden te noemen - voor het werk van Heinric van
Veldeke, de Reis van Sint-Brandaan, de Artur- en Karel-romans, de kruisvaartromans,
de Reynaert, het oeuvre van Maerlant et cetera. Op het eerste gezicht vormt Hadewijch
een uitzondering, maar daarbij dient direct te worden aangetekend dat haar situering
in Antwerpen in feite niet meer dan een veronderstelling is. Van een vermelding van
de Schelde-stad in haar werk is nergens sprake.
De Antwerpse School is als stedelijk conglomeraat vanzelfsprekend koren op de
molen van Herman Pleij, die het onderhavige tekstcluster als een vergaarbak ziet
waaraan hij bij tijd en wijle argumenten ontleent om zijn these van het bestaan van
een vroege stadsliteratuur in de Nederlanden te onderbouwen of eerder nog om de
opkomst van de laatmiddeleeuwse burgermoraal te illustreren. Volgens J. Reynaert
treft de karakterisering ‘burgermoraal’ echter niet de kern van de zaak. Hij beschouwt
de teksten die tot de Antwerpse School worden gerekend daarentegen veeleer als
exponenten van een lekenethiek-in-opbouw, waarvan de vroegste sporen al bij
Maerlant te vinden zijn.6 Het verschil van inzicht tussen beide mediëvisten, dat onder
meer tot uitdrukking komt in Pleijs bespreking van de bundel Wat is wijsheid?
Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde, is nog allerminst ten volle
uitgesponnen en vormt een uitnodigend aangrijpingspunt met het oog op verdere
discussie en gedachtevorming.7 De kwestie burgermoraal versus lekenethiek is er
belangrijk genoeg voor, ook in internationaal verband. Het lijkt in elk geval een teken
aan de wand dat sommige teksten uit de Antwerpse School op den duur worden
vertaald in het Duits (zowel in het Middelnederduits als in het Middelhoogduits) en
aldaar soms zelfs op de drukpers belanden. Ook drukkers uit de Nederlanden durfden
het na ruim anderhalve eeuw nog aan sommige Antwerpse teksten uit te geven.
Bepaalde teksten beleefden zelfs herdruk na herdruk, en laten we bovendien niet
vergeten dat ook de handschriftenproductie, zij het op bescheiden schaal, nog enige
tijd doorliep na 1500, met name in de Nederlanden. De Antwerpse School vertolkte
in voorkomende gevallen blijkbaar opvattingen en meningen waarmee men in de
late Middeleeuwen nog goed uit de voeten kon.
Om een beeld te krijgen van de teksten waar het hier eigenlijk om gaat, is het
nuttig daar eerst een overzicht van te geven. Voor niet-mediëvisten gaat het
waarschijnlijk om bekende en minder bekende titels: Brabantsche yeesten, Sidrac,
Korte kroniek van Brabant, Der leken spiegel, Jans teesteye, Van den derden
Eduwaert, Melibeus, Boec exemplaer, Dietsche doctrinale, Boec van der wraken,
Hoemen ene stat regeren sal. Het gaat naar schatting om ruim zestigduizend verzen
(Sidrac is een prozatekst). De bekendste en waarschijnlijk meest gecommentarieerde
passage komt voor in Der leken spiegel en geeft antwoord op de vraag ‘Hoe dichters
dichten sullen ende wat si hantieren sullen’.8 De intensieve aandacht voor dit
tekstgedeelte is zonder meer begrijpelijk omdat het gaat om de vroegste volkstalige
poëtica in de Nederlanden en een van de vroegste in Europa.9 Ook een van de meest
geciteerde versregels uit de Middelnederlandse letterkunde komt in dit kapittel voor:
ik doel hier op
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Boendales karakterisering van zijn grote voorganger Maerlant, die hij ‘vader [...] der
Dietscher dichtren algader’ (vs. 119-120) noemt.
In het moderne onderzoek is het inzicht doorgedrongen dat verscheidene van de
hierboven genoemde teksten successievelijk van een of meer vervolgen zijn voorzien
(Brabantsche yeesten, Korte kroniek van Brabant en Boec van der wraken),
vermoedelijk door de auteur zelf.10 Het gaat hierbij met name, zoals voor een deel
aan de titels valt af te lezen, om historiografische teksten, of in elk geval om teksten
met een historische inslag. In het geval van de Brabantsche yeesten wordt thans
bijvoorbeeld rekening gehouden met het bestaan van maar liefst zes versies.11 De
eerste ontstond omstreeks 1316, en naar het zich laat aanzien werd de kroniek in
1318, ca. 1324, ca. 1335, ca. 1347 en 1351 vervolgd. Het is voorstelbaar dat
belangstellenden zich bij Jan van Boendale, de auteur van de tekst, vervoegden om
een afschrift te bestellen. De auteur nam dan vermoedelijk de meest recente versie
als uitgangspunt om deze vervolgens bij te werken tot in de eigen tijd, zodat degene
die een afschrift verwierf de beschikking kreeg over een tekst die up to date was.
Het is mogelijk dat in het reeds bestaande gedeelte van de tekst kleine of grotere
veranderingen werden aangebracht, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever. Of
dit het geval was en zo ja wat dan de aard was van die wijzigingen, zal moeten blijken
uit voortgaand onderzoek. Zoals gezegd, deed dit procédé zich ook voor bij andere
teksten die tot de Antwerpse School worden gerekend. In alle gevallen blijkt het te
gaan om titels die op naam staan van Boendale of die aan hem kunnen worden
toegeschreven. Het zal dan ook niemand verbazen dat Boendale in de poëticale
passage in Der leken spiegel onder meer naar voren brengt dat een dichter ook
historicus moet zijn en de waarheid dient te spreken.
Hieronder volgt nogmaals een overzicht van de betrokken teksten, nu uitgesplitst
naar het aantal continuaties dat we ervan kennen en voorzien van een datering. Met
een ● geef ik aan welke (versies van) teksten waarschijnlijk danwel zeker van
Boendale zijn. De lijst ziet er als volgt uit:12
● Brabantsche yeesten (ca. 1316, eerste versie)
● Brabantsche yeesten (1318, tweede versie) Sidrac (1318)
● Korte kroniek van Brabant (1322, eerste versie)
● Brabantsche yeesten (ca. 1324, derde versie)
● Der leken spiegel (ca. 1325-1330)
● Korte kroniek van Brabant (1332/33, tweede versie)
● Jans teesteye (tussen 1330 en 1334)
● Brabantsche yeesten (ca. 1335, vierde versie)
● Van den derden Eduwaert (kort na 1340)
Melibeus (1342)
Boec exemplaer (vóór de Dietsche doctrinale)
Dietsche doctrinale (1345)
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●
●
●
●
●

Boec van der wraken (1346, eerste versie)
Brabantsche yeesten (ca. 1347, vijfde versie)
Hoemen ene stat regeren sal (voor ca. 1350)
Brabantsche yeesten (1351, zesde versie)
Boec van der wraken (1351, tweede versie)

Aan de hand van dit overzicht kunnen enkele basale observaties worden gedaan.
Boendale was verreweg de meest productieve dichter binnen de Antwerpse School.
Hij was actief van ca. 1316 tot ca. 1351, dus zo'n 35 jaar. Als we ervan uitgaan dat
hij met schrijven begon toen hij voor in de twintig was, dan volgt daaruit dat hij de
zestig vermoedelijk niet eens heeft gehaald. Vier van de hierboven genoemde werken
(Sidrac, Melibeus, Boec exemplaer en Dietsche doctrinale) zijn waarschijnlijk niet
van Boendale: de Antwerpse School kan op het eerste gezicht dus op zijn hoogst uit
vijf dichters hebben bestaan. Het zijn er echter hoogstens vier omdat het Boec
exemplaer en de Dietsche doctrinale van dezelfde auteur zijn, zoals een verwijzing
in laatstgenoemd werk duidelijk maakt.
Ook de Lancelotcompilatie, met al zijn Artur-verhalen, is bij wijze van hypothese
wel met de Schelde-stad in verband gebracht. Hellinga en Kampstra meenden zo'n
halve eeuw geleden dat er een goede kans bestond dat dit beroemde handschrift in
een Antwerps scriptorium tot stand was gekomen. M. Draak zegt hierover in 1954
het volgende:
Uit een onderzoek, ingesteld door Prof. Dr W.Gs. Hellinga en Mej. Anna
Kampstra, assistente voor philologie aan de Universiteit van Amsterdam,
naar dertiende- en veertiende-eeuwse scriptoria waar codices van litteraire
teksten werden geproduceerd, wordt het waarschijnlijk dat de
Lancelot-codex vervaardigd is in een Antwerps scriptorium uit de eerste
drie decennia van de veertiende eeuw.13
De hypothese van Hellinga en Kampstra is sindsdien nooit verder onderzocht.
Sprekend over de vijf kopiisten van de Lancelotcompilatie, merkt B. Besamusca
anno 1999 dus terecht op dat Antwerpen vaak als hun verblijfplaats wordt genoemd,
maar dat dat strikt genomen niet vaststaat.14 Wel is het idee van een stedelijk
scriptorium intussen losgelaten (‘scriptorium’ in de zin van een ruimte waar kopiisten
permanent schrijfarbeid verrichten) en ingewisseld voor een meer realistisch ad
hoc-werkverband van perkamentmakers, kopiisten, verluchters en binders.15
Maar Antwerpen of niet, de Lancelotcompilatie is in elk geval in Brabant ontstaan
en in de tijd dat de Antwerpse School in opkomst was. Onderzoek heeft uitgewezen
dat er vijf kopiisten aan het boek hebben geschreven.16 Deze werden mogelijk
‘aangestuurd’ door de Brabantse priester Lodewijk van Velthem, die misschien zelf
een van de vijf was. Van sommigen van hen zijn ook andere handschriften bewaard
gebleven. De overwegend hoofse teksten in deze handschriften zijn nog niet in hun
onderlinge samenhang onderzocht. Zo komen er lange (Roman van Heinric en
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Margriete van Limborch) en korte (Dit es de frenesie) teksten in voor, recente (Roman
van Cassamus) en minder recente (Willem van Oringen) (het Oudfranse voorbeeld
van de Roman van Cassamus dateert van 1312/13!), en natuurlijk is er de doorwerking
van Jacob van Maerlant. Teksten die tot de Antwerpse School behoren, ontbreken
volledig, maar de meeste daarvan moeten omstreeks 1320 natuurlijk nog geschreven
worden. Soms is er echter een kleine overeenkomst die ons eraan herinnert dat beide
tekstcomplexen wel degelijk in elkaars nabijheid functioneerden. Ik licht dit toe aan
de hand van een binnen de neerlandistiek nog nauwelijks bestudeerde tekstsoort:
priamels. Dat zijn, eenvoudig gezegd, kortere of langere gedichten waarin
opsommenderwijs een aantal zaken de revue passeren die aan het slot onder één
noemer worden samengevat.

Vroege Middelnederlandse priamels
De drie handschriften Brussel, KB, 19.545, Brussel, KB, 19.546 en Den Haag, KB,
KA XXIV dateren uit het eerste kwart van de veertiende eeuw. Laatstgenoemd
handschrift is geschreven door degene die als kopiist A meewerkte aan de
totstandkoming van de Lancelotcompilatie.17 Al spoedig na hun ontstaan raakten de
drie genoemde handschriften in het bezit van eenzelfde eigenaar, die ze liet
samenbinden of dat zelf deed.18 Mogelijk was het deze bezitter (of iemand uit diens
omgeving) die in het tweede kwart van de veertiende eeuw een aantal spreuken
noteerde in hs. 19.546. In deze vroege spreukenverzameling komt onder meer de
volgende priamel voor:
Eren ende werdeghen sconen vrouwen,+
Alrehande clappaedge wederstouwen,+

+

werdeghen: waarderen
clappaedge: babbelarij;
wederstouwen: opkomen
tegen
+
overmoet: hoogmoed
+
dat selve: slaat terug op
spreke
+
te tide: op zijn tijd
+
simpel: oprecht
+
archeit: zonde;
underwinden: begaan
+
ghenindechleec:
onversaagd; wederstaen:
opkomen tegen
+
ghoden: goede lieden
+
maghen: verwanten
+

Scone seden sunder overmoet,+
Luttel spreke ende dat selve ghoet,+
Te tide nemen ende connen gheven,+
Simpel ende gherechteleec leven,+
En gheerre archeit underwinden,+
Vander herten ghirecheit sinden,
Ghenindechleec onrecht wederstaen,+
Altoes gherne met ghoden ghaen,+
Wel te tide connen verdraghen,
Met rechter redenen holpen maghen.+
Die dese XII hout ende gherne meet vrede,
Alrehande ghoet sal hire winnen mede.19
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Deze priamel komt met de nodige variatie voor in diverse laatmiddeleeuwse
spreukenverzamelingen. De vroegste bewijsplaats is evenwel Der leken spiegel van
Jan van Boendale. Deze kende het gedicht blijkbaar en nam het op in zijn werk.20 Bij
hem gaat het, zoals vaker in de overlevering van deze priamel, om tien punten, hij
begint zijn inlassing met: ‘Scone zeden [...]’. Ook de beide slotregels blijken
oorspronkelijk anders te hebben geluid. Bij Boendale (en elders) lezen we (ik citeer
Der leken spiegel):
Die dese tien pointen wel houden can,
Mach te rechte wel heten een wijs man.

Boendale kondigt de inlassing als volgt aan:
Die hem selven mint, hi sal
Middelheit houden over al,+
Hovesch sijn ende goedertieren
Ende dese tien pointen hantieren:

middelheit: het juiste
midden

In hs. 19.546 heeft het gedicht aan het slot een nogal profijtelijke draai gekregen: in
plaats van over wijsheid wordt daar gesproken over het verwerven van bezit.21 In de
marge van sommige Leken spiegel-handschriften vinden we ter hoogte van het gedicht
de aantekening ‘notabel exemplaer’ of kortweg ‘notabel’, het is niet duidelijk of
Boendale dit er ooit zelf in de autograaf heeft bijgezet.22 Een vergelijkbare invoeging
van een reeds bestaande priamel heb ik bij een eerdere gelegenheid reeds aangewezen
in een afschrift van Der leken spiegel in hs. Brussel, KB, 15.658 (Brabant, ca. 1350).23
Daar ging het om Hoemen ene stat regeren sal, waarin stadsbestuurders in kort bestek
een aantal raadgevingen wordt voorgehouden om met kans op succes hun functie te
vervullen. Deze priamel kwam niet voor in de oorspronkelijke versie van Der leken
spiegel, maar werd speciaal voor de gelegenheid toegevoegd in het genoemde
afschrift.
Beide priamels (Van goeden zeden en Hoemen ene stat regeren sal) komen in de
latere overlevering meer dan eens voor in combinatie, zij het in wisselende volgorde.24
Soms is een van de twee op zijn beurt weer gekoppeld aan een derde priamel (Prelate
sunder Gods untsien) die in hs. 19.546 direct volgt op Van goeden zeden. Een en
ander lijkt erop te duiden dat er voorafgaand aan Der leken spiegel een
spreukenverzameling bestond waar de drie priamels deel van uitmaakten. Het schema
op de volgende bladzijde geeft een overzicht.
In deze gegevens lijkt zich een literair-historisch verband af te tekenen dat de
Lancelotcompilatie via enkele tussenschakels met het Antwerpse tekstcluster verbindt:
de eigenaar van de drie eerdergenoemde handschriften Brussel, KB, 19.545, Brussel,
KB, 19.546 en Den Haag, KB, KA XXIV was een tijdgenoot van Boendale, hij had
een handschrift in zijn bezit dat door kopiist A van de Lancelotcompilatie
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Schema
A: Van goeden zeden
B: Prelate sunder Gods untsien
C: Hoemen ene stat regeren sal

A
Hypothetische x
spreukenverzameling
(eerste kwart
veertiende
eeuw)

B
x

C
x

x
Der leken
spiegel
(oorspronkelijke
versie, ca.
1325-30)
Hs. Brussel,
KB, 19.546
(toevoeging
tweede kwart
veertiende
eeuw)

x

Der leken
spiegel
(afschrift, ca.
1350)

x

----------

x

x

Handschrift-Van x
Hulthem (ca.
1399-1410)25

----------

x

Geraardsbergse x
handschrift (ca.
1460/70)26

----------

x

Idem27

x

Hs. Berlijn,
x
KB, Phillips
1978 (zestiende
eeuw)28

xx

---------------------

x

----------------------

x
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(Een stippellijn duidt erop dat beide teksten voorkomen in directe samenhang; een
gespatieerde stippellijn betekent dat de twee teksten dicht in elkaars buurt staan. B
en C kennen ook een Duitse overlevering en zijn beide geattesteerd als opschrift.29)
was geschreven (hs. KA XXIV) en getuige hs. 19.546 kende hij een priamel die
door Boendale in Der leken spiegel werd opgenomen.
De vroege bekendheid van priamels in de zuidelijke Nederlanden, ook in
Antwerpen, is een opvallend verschijnsel in internationaal verband. De germanist
K. Euling heeft hierop al in het begin van deze eeuw gewezen.30 Bekend is
bijvoorbeeld de Neurenbergse priamelmode, met Hans Rosenplüt als belangrijkste
exponent, maar die stamt pas uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Euling
schijnt zich maar moeilijk voor te kunnen stellen dat sommige Middelnederlandse
spreukenverzamelingen nog uit de veertiende eeuw stammen, maar toch ziet hij zich
genoodzaakt toe te geven: ‘Jedenfalls haben wir mit Spruchgut zu tun, das, von der
späteren Nürnberger Priameldichtung unbeeinflusst, eine besondere Vorstufe in der
Entwicklung des Priamels darstellt’ (p. 455). Een bijzonderheid die vaak opduikt in
het Middelnederlandse tekstmateriaal is volgens de Duitse geleerde de getalsmatige
samenvatting, vaak aan het eind van het gedicht, van het aantal ter sprake gebrachte
‘punten’.
Een belangwekkend verschijnsel in dit verband dat om nader onderzoek vraagt,
is het voorkomen van priamels in langere teksten zonder dat er directe aanwijzingen
zijn dat het om invoegingen gaat van reeds bestaande teksteenheden. Aan Duitse
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zijde is dit verschijnsel onder meer gesignaleerd voor Der Renner van de
schoolmeester Hugo von Trimberg (voltooid ca. 1300, maar de auteur bleef sleutelen
aan de tekst tot aan zijn dood in 1313).31 In bk. 3, cap. 23 (Van bescheidenre miltheit)
van Der leken spiegel komt bijvoorbeeld de volgende afgeronde passage voor:
Alse dat vier is zonder hitte,
Ende een goede stat sonder smitte,+
Ende goeden wijn sonder coop,+
Firmament zonder omme loop,
Ende aertrike zonder here,
Dan eerst sal hebben ere
Een rike, vrecke, ghierich man
Die door niement niet doen en can.+32

+

smitte: smederij
sonder coop: zonder ervoor
te betalen
+

+

die [...] can: die niet in staat
is iets te doen ter wille van
een ander

De combinatie met ‘zonder’ is bekend uit tal van zelfstandig overgeleverde priamels.
De derde versregel uit het citaat (Ende goeden wijn sonder coop) komt voor in diverse
gelijksoortige teksten, waar hij in een geheel andere context te berde wordt gebracht.
Dit bepaalt ons bij het orale aspect dat in het geding is bij de vervaardiging van
priamels: afzonderlijke verzen of combinaties daarvan konden een eigen leven leiden
en als bouwsteen worden benut bij het schrijven/samenstellen van nieuwe teksten.
De tamelijk losse structuur van de opeenvolgende versregels werkte bovendien in
de hand dat rijmparen gaandeweg de mondelinge of schriftelijke overlevering werden
omgedraaid, uitvielen, werden toegevoegd et cetera. Ik begin met een voorbeeld uit
handschrift Brussel, KB, II 144 (tweede helft zestiende eeuw):
Eyn jaermerct sonder dieffden,+
Schoen vrouwen sonder liefden,
Goyde wyn sonder coup,
Groit vuyr sonder roeck,
Eyn alt wambesch sonder luyss,+
Eyn alt huis sonder muyss,
Eyn quaet wyff sonder schelden:
Dese seven vynt men selden.33

+

dieffden: diefstal

+

wambesch: soort
kledingstuk

In ditzelfde handschrift komt overigens een afschrift voor van de priamel Prelate
sunder Gods untsien (met het opschrift Duodecim abusiva seculi: twaalf
wantoestanden in de wereld). Dit afschrift vormt een diade met een priamel die er
direct aan voorafgaat, waarin precies het omgekeerde wordt beweerd (met het opschrift
Duodecim orbis conservantia: twaalf zaken in de wereld die behoud verdienen).34
De versregel goeden wijn sonder coop maakt ook deel uit van het negentig verzen
tel-
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lende priamel Van dinghen die selden gheschien, overgeleverd in het Geraardsbergse
handschrift (ca. 1460/70). Het gedicht wordt in het handschrift in acht segmenten
gepresenteerd, waarvan de meeste uitmonden in een soort stokregel. Het is denkbaar
dat de auteur gebruik heeft gemaakt van een aantal reeds bestaande priamels. Het
vierde segment luidt:
Goeden wijn sonder coep,
Rybauts himde sonder cnoep,+
+

+

Den questere sonder lieghen,
Coepliede die niement bedrieghen,
Den smeeker sonder baraet,+
Den samecoeper sonder loesen raet,+
Den taelman warachtig al te male,+
Ende dat langhe te gader wale+
Draghen jonghe liede ende oudde,+
Dats datmen selden vinden soude.35

rybauts himde: hemd van
een landloper; cnoep: ingezet
stuk
+
questere: iemand die geld
inzamelt
+
smeeker: mooiprater;
baraet: bedrog
+
samecoeper: makelaar;
loesen: bedrieglijke
+
taelman: advocaat;
warachtig: betrouwbaar
+
te gader: tezamen
+
draghen: het kunnen vinden
met

Dit zijn zo wat toevallige observaties, meer systematisch onderzoek in deze richting
zou meer verbanden aan het licht kunnen brengen. Zo'n onderzoek zou moeten
beginnen met de vraag wanneer het gebruik van priamel-achtige passages in
Middelnederlandse teksten een aanvang neemt. Mijn hypothese luidt dat dat vanaf
omstreeks 1300 is.

Boendale en de Antwerpse School: een herwaardering
Met de beschikbaarheid van Boendale in moderne edities is het dus droevig gesteld.
Hetzelfde geldt voor de resterende werken uit de Antwerpse School. Een recente
monografie ontbreekt, maar aan vooronderzoek is er allerminst gebrek. Gerekend
vanaf de vroegste onderzoeksactiviteiten in de vorige eeuw gaat het alles bij elkaar
om honderden publicaties. Daar komt nog bij dat heel veel interessante observaties
als het ware verstopt zitten in monografieën of artikelen, ook niet-Nederlandstalige,
die over hele andere onderwerpen gaan: met wat voor soort onderzoek men ook bezig
is, in het hier ter sprake gebrachte corpus treft men altijd wel een of enkele bruikbare
passages aan.
De in dit artikel besproken casus - rond de opkomst in de Middelnederlandse
letterkunde van priamels - is wat mij betreft illustratief voor de wijze waarop Jan
van Boendale en de Antwerpse School in de komende jaren (verder) onderzocht
kunnen worden: niet als een verzameling teksten op zichzelf, maar met een open oog
voor de bredere literair-historische context en de ontwikkelingen die zich daarbinnen
voordoen. Bij het verkennen van de literair-historische verbanden, zowel
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waar het de primaire als de secundaire receptie betreft, dient de overlevering in
handschrift en druk als concrete toegang tot de historische context een voorname rol
te spelen. Op het punt van de materiële overlevering is er nog heel wat werk te
verzetten. De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta biedt natuurlijk een schat aan
gegevens, maar er is meer. Detailkwesties blijven natuurlijk interessant en van belang,
maar met het oog op de algemene beeldvorming en waardering, zowel binnen als
buiten het vak, is het wenselijk dat de talrijke deelonderzoekingen tot een monografie
worden samengesmeed. Onbekend maakt onbemind, aldus een bekend gezegde. Het
wordt echter tijd dat daarin verandering komt: Maerlants stedelijke evenknie en zijn
schrijvende Antwerpse tijdgenoten verdienen een beter lot.
Wim van Anrooij
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Ik volsta hier met een verwijzing naar Brinkman 1998a.
Van Anrooij 1994.
Haerynck 1888. Wel up to date, maar geen monografie, is het uit afzonderlijke artikelen bestaande
proefschrift Kinable 1998, waarin overigens twee Boendale-teksten worden besproken.
Vgl. het inleidende artikel in de bundel Reynaert 1994.
Pleij 1995.
De Vries 1844-1848, bk. 3, cap. 15. Vgl. Gerritsen, Van Dijk, Lie 1994; op p. 258 n.l van deze
publicatie wordt een nieuwe editie van deze passage in het vooruitzicht gesteld.
Gerritsen 1992, 6.
Vgl. resp. Stein 1990 (Brabantsche yeesten), Van Anrooij 1986, 229 (Korte kroniek van Brabant)
en Van Anrooij 1995 (Boer van der wraken).
Stein 1990 en Van Anrooij 1995, 42-43.
De lijst is een iets aangepaste versie van de lijst in Van Anrooij 1994, 133. Zo is onder meer
het Boec exemplaer toegevoegd (vgl. Heeroma 1958-1959).
Draak 1954, 45 n. 5. Hellinga en Kampstra zijn er nooit toe overgegaan hun bevindingen te
publiceren.
Besamusca 1999, 8. Wellicht bieden contemporaine ambtelijke bescheiden uit Antwerpen een
aanknopingspunt?
Vgl. J.W. Klein in Besamusca & Postma 1997, 94-97. Vgl. Brinkman 1998b voor de situatie
in Gent omstreeks 1400.
Besamusca 1999 geeft een overzicht van de huidige stand van zaken.
Klein 1995, 7 (alsook de bijbehorende literatuurverwijzingen in noot 21).
Lieftinck 1952. J.F. Willems kocht het convoluut in 1825 en splitste het weer op in afzonderlijke
handschriften.
Geciteerd naar Lieftinck 1952, 23 (onder aanpassing van hoofdlettergebruik en interpunctie).
De Vries 1844-1848, bk. 3, cap. 20, vs. 69-80.
Dit bewerkingsaspect komt nog bovenop de opmerking van Brinkman 1994, 245, die vaststelt
dat het belang dat aan bezitstoename wordt gehecht opvallend aanwezig is in deze vroege
spreukenverzameling.
De feitelijke informatie ontleen ik aan de editie van Der leken spiegel.
Van Anrooij 1992. Zie ter aanvulling ook Resoort 1993. Nadien zijn mij nog diverse andere
afschriften onder ogen gekomen. Een precieze verantwoording van alle bewijsplaatsen volgt,
op termijn, elders.
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24 Van Anrooij 1992, 150 (en de noten op die bladzijde).
25 A en B volgen niet direct op elkaar, maar zijn door middel van een spreuk van vier versregels
aan elkaar gekoppeld (nr. 47/1 in de editie-Brinkman & Schenkel 1999); C komt twee keer voor
in het handschrift, een keer als onderdeel van een grote spreukenverzameling (nr. 148/24 in
genoemde editie) en een keer als afzonderlijke tekst (nr. 189 in genoemde editie).
26 A is nr. 8, B nr. 12 in de editie-Govers 1994.
27 A is nr. 24, C nr. 23 in de editie-Govers 1994.
28 Ippel 1892, 12.
29 Van Anrooij 1992 (tekst C) en Van Anrooij 1997 (tekst B).
30 Euling 1905, 455. Vgl. voor de priamelmode in Neurenberg de recentere studie Kiepe 1984.
31 Euling 1905, 442-450. De datering ontleen ik aan Cramer 1990, 112. Der Renner en Der leken
spiegel zouden eigenlijk eens met elkaar vergeleken moeten worden om de overeenkomsten en
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32 Interpunctie door mij aangepast, WvA. De vertaling van de laatste versregel is een suggestie
van mw.dr. M.A. Mooijaart (Leiden).
33 Priebsch 1906, 305 (cursivering van mij, WvA). Priebsch verwijst naar diverse andere bronnen,
waarin (deels) verwante priamels voorkomen.
34 Priebsch 1906, 303-304.
35 Govers 1994, nr. 14, vs. 39-48 (cursivering en interpunctie van mij, WvA).
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Grensverkeer
Op de grens van twee culturen
In 1896 noteerde de jonge Thomas Mann naar aanleiding van de lectuur van Paul
Bourgets Cosmopolis: ‘Nationales Empfinden ist heute überall aufs neue ein
litterarischer Geschmack geworden, und was in Paris viel mehr nicht als ein neuer
Decadencescherz, eine neue Form Renan'scher “piété sans la foi” zu sein braucht,
das hat in Deutschland tiefere Wurzeln, denn die Deutschen sind, als das jüngste und
gesündeste Kulturvolk Europas, wie keine andere Nation berufen, die Träger von
Vaterlandsliebe, Religion und Familiensinn zu sein und zu bleiben.’ Peter de
Mendelsohn, Manns biograaf, concludeert naar aanleiding hiervan dat Mann kennelijk
vindt dat de vaders het echte werk gedaan hebben en dat dat hem, de ‘entartete
Spätling’, de taak oplegt ‘um auch sein Tun zu “wahrer Arbeit” zu machen’.
We zien hier Mann aan het begin van zijn schrijverschap positie zoeken tegenover
de literaire musts uit Parijs. Het zou interessant zijn om de manier waarop hij dat
doet te vergelijken met de manier waarop de literaire voorhoede dat in die jaren in
Nederland deed. Duitsland had het jonge Nederland in deze periode niet veel te
zeggen; de ogen waren vooral op Frankrijk gericht. Dat laatste was ook bij veel jonge
Duitse schrijvers het geval. Wat Nederlandse woordvoerders als Van Deyssel en
Duitse als Mann met elkaar gemeen hebben is dat ze hun betrokkenheid op de
wachtwoorden van het Franse discours verbinden met voorstellingen die hen toestaan
tegelijkertijd afstand te nemen van die wereld. In het hierboven gegeven citaat steekt
Duitsland tegen het ‘dilettantistische’ Frankrijk blozend af als ‘das jüngste und
gesündeste Kulturvolk Europas’. Bij iemand als Van Deyssel vinden we voor
Nederland in feite dezelfde voorstelling. Nederland heeft in zijn ogen eeuwenlang
in cultureel opzicht zo weinig klaargemaakt dat het nu, na deze lange slaap, fris en
uitgerust de twintigste eeuw kan binnensprinten. Een zeker nationalisme speelt
duidelijk mee in deze wensvoorstelling. Maar het is dan wel weer een nationalisme
dat een positieve invulling van het soort waarvoor de jonge Mann zijn hand niet
omdraait, achterwege laat.
Dit soort overeenkomsten-in-verschil zou het interessant maken om de Nederlandse
en de Duitse literaire cultuur uit het fin de siècle wat preciezer met elkaar te
vergelijken. Wat waren de overeenkomsten en de verschillen in de wijze
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waarop Nederland en Duitsland de impulsen van buiten - Frankrijk in de eerste plaats
- opvingen? Wat waren de lotgevallen van bijvoorbeeld het Franse
‘dilettantisme’-concept in Nederland en in Duitsland (in beide landen speelt het een
zekere rol)? Aan welke lokale systemen gingen indringers van dit type deelnemen?
Waar kwamen ze binnen, hoe nestelden ze zich, tot op welk punt is hun
familiegelijkenis in Nederland en in Duitsland nog te herkennen, en vanaf welk
moment is het ooit gelijksoortige geïntegreerd geraakt in systemen waarvan eerder
het onderlinge verschìl opvalt?
In Op de grens van twee culturen, Nederland en Duitsland in het Fin de Siècle van
Frits Boterman en Piet de Rooy (Amsterdam 1999) hoopte ik een kader èn materiaal
te vinden die aan een dergelijke vraagstelling ten goede zouden kunnen komen. Maar
met erkenning van alle kwaliteiten die de beide onderdelen bezitten waaruit het boek
is samengesteld (De Rooy over Nederland, Boterman over Duitsland), de confrontatie
tussen het Nederland en het Duitsland van rond 1900 die het boek beoogt te geven
is grotendeels een confrontatie van ongelijksoortigheden. Wel is er een finale
conclusie, gegeven in de inleiding, die de gescheidenheid van deze
ongelijksoortigheden probeert te overbruggen. Die conclusie luidt dat in Nederland
politiek en cultuur een continuüm vormden en dat ook in het tijdperk van de
modernisering bleven doen, terwijl politiek en cultuur in Duitsland, altijd al
gescheiden werelden, ‘door de zeer snelle modernisering vanaf dat moment juist
verder dan ooit uit elkaar groeiden’. In Nederland bestond er, in deze visie, vertrouwen
in het vermogen van de politiek om in te spelen op wat in het culturele discours aan
verlangens en verontrustingen naar boven kwam. In Duitsland daarentegen trok de
cultuur zich op zichzelf terug, in een tegenwereld vanwaaruit vervolgens bij tijd en
wijle op de meest heilloze wijze coups werden ondernomen om de politiek òver te
nemen. En andersom.
Dat levert dan een zeer leesbaar en helder hoofdstuk over Nederland op, maar
waarin de fin de siècle cultuur voor zover die kunst, literatuur en ideeëngeschiedenis
betreft, zo goed als absent is. Waar in Duitsland in het culturele domein metapolitiek
werd bedreven die ver bleef van het politieke handwerk, wijst De Rooy voor
Nederland, ter illustratie van de soepele aansluiting alhier van het culturele circuit
op het politieke, op Henriëtte Roland Holst die de échte politiek ging opzoeken.
Mysticisme, pessimisme, décadence - allemaal zaken die in het Duitse hoofdstuk
aan de orde van de dag zullen zijn - komen in dit hoofdstuk zo terloops aan de orde
dat ze verwaarloosbaar lijken. Bezien vanaf de ‘grens’ tussen deze twee culturen is
het reilen en zeilen in Nederland kennelijk voldoende beschreven met een overzicht
van de politieke en sociale geschiedenis. Wat er in het culturele veld echt toe deed,
kwam bij ons - dat is hier de suggestie - op de een of andere manier toch wel in die
andere geschiedenis terecht.
In het hoofdstuk over Duitsland gaat het heel anders toe. De verwarringen van een
samenleving waarin de in het culturele circuit opgehoopte lading niet af kon vloei-
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en naar het politieke circuit, levert een veelheid op aan bouwstenen. Zo homogeen
als het betoog van De Rooy kon zijn door diens rustgevende conclusie over de
continuïteit van cultuur en politiek in Nederland, zo heterogeen moest dat van
Boterman kennelijk zijn doordat al die metapolitieke voorstellingen die elkaar
verdrongen in het culturele domein, maar geen uitweg konden vinden naar de politiek.
Het overzicht van Boterman is daardoor wel veel rijker geschakeerd dan dat van De
Rooy. (En ook wel wat chaotischer, ook doordat er bij hem wel eens wat ruis zit in
de formulering). Ik noem een paar van de punten die hij aanvoert als hij het heeft
over de tegenwerelden die in het culturele domein ontworpen werden als middel in
de strijd tegen de zielloze wereld waarop het moderniseringsproces naar veler
gevoelens was uitgelopen. Bij herhaling wijst hij op de, ook door de politieke
constellatie, gevoede ‘eenheidsobsessie’, die maakt dat men zijn toevlucht zocht tot
‘holistische concepten’. Hij wijst erop (met Nietzsche en anderen achter de hand)
dat bij het wegvallen van christendom en metafysica het concept van het ‘Leven’
zelf nog het enige was dat houvast bood. Materialisme en rationalisme worden
afgewezen; het accent komt te liggen op een intuïtieve, mystieke levenservaring,
waarin het ‘Ich’ de eenheid kan ervaren met het ‘All’. Hij wijst op escapisme naar
het verleden: ‘Zij koesterden een of andere reactionaire utopie, holistisch en eclectisch,
een diffuus heimwee naar een verloren gegaan gouden tijdperk in het verleden, dat
hersteld moest worden.’
Nu, zo hadden we ze in de Nederlandse cultuur ook, bij bosjes en op de voorste
plaatsen. Wel heb ik mijn selectie uit het rijke aanbod van Boterman naar deze
conclusie toe gestileerd - al zijn wat ik opvoer bij hem wel hoofdpunten - en heb ik
bijvoorbeeld de ‘Arische mythe’ maar weggelaten omdat ik daarvoor in de
Nederlandse literatuur (daar beperk ik me nu maar toe) niet zo gauw een kandidaat
heb. Wie betogende teksten kent van, noem maar op, Van Deyssel, Kloos,
Diepenbrock, Verwey, Boutens, A. Roland Holst, Van Eyck, hoeft verder geen
toelichting op mijn stelling: met de vorige alinea als zoeklijst levert hun werk een
rijke oogst. Wat ik nu nièt wil beweren is dat het in Nederland eigenlijk net zo was
als in Duitsland. Wel dat het complex zoals Boterman dat in Duitsland aanwijst, op
een aantal kernpunten ook in het Nederland van rond 1900 aanwijsbaar is. Dat het
in Nederland heel anders is afgelopen, is pas een tweede. Ik denk dat men ook bij al
deze Nederlandse auteurs een bewust onderhouden distantie - wat nog niet rancune
of verachting hoeft te impliceren - kan constateren ten opzichte van de feitelijke
politiek, een besef te opereren op metaniveau. Dàar bevinden zich de holistische
vistas en, voor wie achter zich kijkt en een beetje geluk heeft, ook de verloren gegane
gouden tijdperken. Dàar bevindt zich ook de legitimatie van het priesterlijk leiderschap
dat decennia lang ook bij ons het beeld van de Dichter heeft bepaald en dat in de
jaren dertig het mikpunt zou worden van Ter Braaks polemiek.
Op een heel globaal niveau is de uitkomst van de vergelijking die de auteurs van
Op de grens tussen twee werelden trekken tussen Nederland en Duitsland,
aanvaardbaar en
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verhelderend. Maar als het ècht om een vergelijking zou gaan, zou ik de vragen en
deelvragen die in het Duitse deel gesteld worden aan het Duitsland van 1900, ook
aan Nederland gesteld hebben willen zien in het Nederlandse deel. Dan zou een
aanzienlijk en ook nu nog canoniek deel van de Nederlandse cultuur zichtbaar zijn
geworden dat in de politiek-culturele godsvrede van De Rooy's betoog helemaal is
weggeharmoniseerd. De overeenkomsten en verschillen dàarvan met het vergelijkbare
deel in Duitsland zou de vergelijking tussen Nederland en Duitsland stukken scherper
hebben gearticuleerd. De vraag wordt dan: hoe ànders gedroeg zich dit hele complex
van mystiek-reactionaire of mystiek-progressieve voorstellingen binnen het grotere
geheel van de Nederlandse samenleving - tot en met de politiek - dan het deed in
Duitsland? Hoe verschillend waren die krachtenvelden? Eén voorbeeld: Albert
Verwey, hèt literaire voorbeeld van de Nederlandse democratische gezindheid, als
zodanig gevierd in Erflaters van onze beschaving, de man die, achteraf gezien, telkens
als het eropaan kwam feilloos het goede standpunt lijkt te hebben ingenomen, tot
aan, in zijn ouderdom, de opkomst van het nationaal-socialisme toe. Wie Verwey's
standpunten van rond 1900 analyseert, ziet hem op dat moment geleid door een set
denkbeelden die eerder doen denken aan die van de door Boterman opgevoerde Julius
Langbehn. En diè hoort tot de opmaat van het grote Duitse onheil. Wat ik zou willen
weten is, welk complex van factoren - eigen en toegeëigende ideeën, culturele en
politieke context - bewerkte dat Verwey's ideeën van 1900 nìet in de richting van
Botermans Duitsland doorgroeiden, maar in dat van een soort ideaal-nederlanderschap
waarvan hij, zonder zoals Henriëtte Roland Holst zijn metapolitiek te hebben omgezet
in politiek handwerk, een van de boegbeelden is geworden. Een nader onderzoek
naar de standpunten van Verwey op dit punt, met inbegrip van zijn essays over
Nederland en Duitsland en zijn correspondentie met een aantal Duitsers uit de afdeling
van Boterman, zou een goede aanzet kunnen leveren tot de verfijning van het
onderzoek dat nu gedaan is. Maar de andere genoemde auteurs, en vele anderen,
zouden vervolgens ook niet mogen ontbreken.
En ten slotte: wat is er met de neerlandistiek dat we zo dicht bij huis al vrijwel
nonexistent blijken te zijn? Eén keer wordt verwezen naar het proefschrift van
Jacqueline Bel, en dat is het dan. Ruiter & Smulders, Kemperink, Fontijn, Van
Buuren: men mist ze node. Graag zou ik een volgend boek van De Rooy en Boterman
lezen dat begint waar ze nu gestopt zijn. Maar waarschijnlijk moeten we eerst zelf
de boeken schrijven waarin het allemaal te vinden is. Dat is voor onszelf misschien
ook het beste.
(n.a.v. Frits Boterman en Piet de Rooy, Op de grens van twee culturen, Nederland
en Duitsland in het Fin de Siècle)
Dick van Halsema
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Kortaf
Erycius Puteanus (Honorius van den Born), Sedigh leven, daghelycks
broodt (1639). Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door Hugo Dehennin.
Literaire tekstedities en bibliografieën 1. Gent: Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999. ISBN 90-72474-25-2. Prijs:
650 BEF.
Een veelzijdige belangstelling kan Erycius Puteanus (1574-1646) niet worden ontzegd.
Filologie, geschiedwetenschappen, wiskunde, numismatiek, astronomie, politiek zijn
maar een paar van zijn aandachtsgebieden. Die interesse resulteerde in meer dan
honderd publicaties in het Latijn, de internationale geleerdentaal. Dat zijn brede
kennis ook door tijdgenoten werd erkend, blijkt uit de correspondenties (met name
in het Latijn) die Puteanus met honderden geleerden in heel Europa voerde. Er zijn
meer dan 16.000 brieven van hem bewaard. Bekendheid kreeg hij in 1606 als opvolger
van Justus Lipsius in Leuven, waar hij tot zijn dood als hoogleraar zou blijven.
Het wekte dan ook alom verbazing dat deze vermaarde humanist op
vierenzestigjarige leeftijd een uitgebreide literaire publicatie in het Nederlands liet
verschijnen. Onder het pseudoniem Honorius van den Born (= bron = put) brengt hij
een verzameling van 255 ‘spreuck-beelden’ (kwatrijnen; de editeur spreekt van
‘epigrammen’) in het licht, onder de titel Sedigh Leven, een jaar later (1639) gevolgd
door een tweede, tot 366 stuks uitgebreide editie, met op elke pagina en voor elke
dag in het jaar één kwatrijn. Opmerkelijk weinig aandacht heeft dit werk in de
Nederlandse literatuurgeschiedenissen gekregen. Zo wordt het door Knuvelder niet
eens genoemd. De Leuvense neerlandicus Hugo Dehennin heeft het aangedurfd
Sedigh Leven een uitvoerige editie te gunnen, prachtig uitgegeven door de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, als eerste deel in de reeks
‘Literaire tekstedities en bibliografieën’. De uitgave (278 p.) is voorzien van een
uitvoerige inleiding, de ‘spreuck-beelden’ van een ruime annotatie. Ter afsluiting
zijn er registers op titels (van de kwatrijnen) en op zaken en personen.
In de inleiding bij deze uitgave belicht Dehennin allerlei relevante aspecten, zoals
de poëticale (m.n. stilistische)
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ideeën van de auteur, deels in verband met het belangrijke programmatische voorwerk
bij Sedigh Leven. Ook is er aandacht voor metrum en rijm, de opschriften, de opbouw
van de bundel, het morele discours, invloeden en parallellen, en de plaats die
tijdgenoten en nageslacht aan deze tekst van Puteanus toewijzen. De uitgave is
hiermee zeer verzorgd, de inleiding en toelichting naar mijn idee soms zelfs te
overvloedig: zo is de opdracht van Sedigh Leven aan Carel Schotte aanleiding diens
levensgeschiedenis breed uit te meten (p. 10-11), iets wat ook wat bondiger in een
voetnoot had gemogen.
Met reden schenkt Hugo Dehennin in de inleiding (p. 14-21) ruim aandacht aan
‘Puteanus' poëtica en de stijl van Sedigh Leven’. Het genre en de interessante
‘Inleydinghe’ van Puteanus vragen hier nu eenmaal om. Terecht verwijst de editeur
hier ook naar het laconisme van Puteanus. In 1606 had deze een aantal lofredes op
de laconische kortheid in het licht gegeven die de stilistische en inhoudelijke
beknoptheid (het ‘veel zeggen in weinig woorden’) bepleitten. Nu zou men zeggen
dat epigrammen bij uitstek het genre zijn om een dergelijk streven te bewerkstelligen.
In vier regels moet de dichter immers een verhaal vertellen. Maar echte puntdichten
vragen om meer, bijvoorbeeld om spitsheid en een onverwachte pointe. Kortheid,
zoetvloeiendheid en scherpzinnigheid noemt Dehennin als kenmerken van deze
‘epigrammen’. Daarnaast vermeldt hij de ‘parallellen tussen Puteanus en Constantijn
Huygens’ (p. 37), die ‘elkaars werk kenden en wederzijds apprecieerden’. Kort na
publicatie van Sedigh Leven schrijft Huygens dan ook een Latijns lofdicht op de
bundel. De verwachtingen zijn hiermee hoog gespannen. Bezien we de
‘spreuck-beelden’, dan vallen die toch enigszins tegen. Dit is zeker geen Huygens.
Puteanus geeft hier 366 (neostoïsche) leefregels in een vierregelige dichtvorm. De
beknoptheid zit overwegend in die vorm, in het weglaten van vervoegingen van het
werkwoord ‘zijn’ (p. 17), en in andere stilistische gedrongenheid. Dat Dehennin de
kwatrijnen die een min of meer scherpzinnig karakter bezitten bij name kan noemen
(p. 19), betekent weinig goeds voor het geheel. De humor van het onverwachte slot,
de pointe, bespeur ik slechts zelden. Dat in Puteanus' uitvoerige ‘Inleydinghe’ niet
of nauwelijks over de traditionele virtutes epigrammatis (zoals de lepor, sal en
argutia) of de spitse slotregel wordt gesproken, had toch enige achterdocht mogen
wekken. In feite noemt Puteanus slechts de bondigheid en de kracht die uit de
dichtvorm en het rijm voortkomen. Daarom was het wenselijk geweest dat de editeur,
die de spreukbeelden toch als ‘epigrammen’ presenteert, hier iets uitvoeriger was
ingegaan op de vraag over welk soort ‘epigrammen’ we hier spreken, en - in het
verlengde hiervan - op de verschillende opvattingen over en vormen van epigrammen
in de zestiende- en zeventiende-eeuwse theorie en praktijk. Voor vele tijdgenoten
(o.a. Vossius) was de kern van de scherpzinnigheid (argutia) in het onverwachte slot
of in
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een plotseling wending gelegen. Bij Puteanus worden de dubbelzinnigheid, de
gevatheid, de geestrijke gedrongenheid en de clou van Huygens' sneldichten vaak
gemist. Slechts af en toe gloort er in Sedigh Leven een sprankje ‘Huygens’, zoals in
‘Boeck-Drucker’ en ‘Leughen’ (no 32 en 102). Andere voorbeelden noemt Dehennin
zoals gezegd op p. 19, doch ook van deze gevallen vind ik er sommige niet al te
puntig.
Toch juich ik de uitgave van de spreukbeelden toe. Te lang hebben we het belang
van Puteanus voor onze moedertalige letterkunde ontkend. Als we de lat niet al te
hoog leggen, zijn de (meeste) spreukbeelden alleszins lezenswaard. De toelichting
van Hugo Dehennin is overwegend adekwaat, de inleiding veelzijdig. Kortom, een
fraai boek dat men ook voor de prijs niet hoeft te laten liggen. Mij moet nog slechts
van het hart dat de editeur, hoewel hij in het inleidende hoofdstuk over poëtica en
stijl diverse malen naar mijn proefschrift (Brevitas) verwijst, dit ook op p. 16 had
moeten doen. Daar schrijft hij vijftien regels lang vrijwel letterlijk een passus uit
mijn dissertatie (p. 228) over, zonder de bron te vermelden.
Jeroen Jansen

Johan P. Snapper, De wegen van Marga Minco. Amsterdam (Uitgeverij
Bert Bakker) 1999. Prijs: 65,-.
Over de nu bijna tachtigjarige Marga Minco (geboren in 1920, in Ginniken bij Breda)
verscheen een studie van Johan P. Snapper, hoogleraar Nederlandse taal- en
letterkunde aan de universiteit van Californië in Berkeley. Hij had toegang tot het
privé- archief van Marga Minco en Bert Voeten, haar echtgenoot, die in 1992 overleed.
Snapper sprak ook met Minco's dochter, de schrijfster Jessica Voeten. Zijn boek,
met analyses van het hele oeuvre en uitvoerige biografische en historische
documentatie, biedt een nieuwe kijk op Minco, die de achterhaalde visie uit de
handboeken bijstelt. Zo schetst Snapper op een terzake doende wijze haar leven. In
1940 was Marga Minco de jongste Nederlandse ontslagen joodse journalist. Tijdens
de oorlog kreeg ze met de schrijver Bert Voeten een dochter, ‘Hollands jongste
onderduiker’. Haar hele familie verdween: en later werd duidelijk hoe definitief dit
allemaal was. Na de oorlog schreef zij aanvankelijk geen woord hierover. Ze woonde
op de Kloveniersburgwal. Bevriende experimentele dichters en schilders zoals Gerrit
Kouwenaar, Lucebert, Appel en Corneille woonden bij hun in huis of kwamen
dagelijks over de vloer. Hoeveel Nederlanders, behalve haar toenmalige schrijversen schildersvrienden, zullen Minco's groteske verhalen uit de vroege jaren vijftig
direct hebben begrepen en ook het verband
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hebben gezien met de afzonderlijke verhalen uit haar leeslijst-evergreen Het bittere
kruid (1957)? Zij schreef haar kleine kroniek, in korte hoofdstukken die naar aard
en omvang lijken op de onschuldige malle verhalen die ze daarvóór, in de vroege
jaren vijftig, schreef voor Mandril, het literaire tijdschrift voor de eeuwig onrijpen.
Minco's vroege verhalen zijn extreem kort, absurd, geestig, perfide en dus lang niet
zo argeloos als de argeloze lezer misschien denkt. Het is karakteristiek voor dit type
verhaal dat het onernstig aandoet en dat de betekenis ervan makkelijk over het hoofd
wordt gezien. Hoe goed moet je als schrijver wel niet zijn om de oorlogsjaren en de
Holocaust op deze zelfde manier te beschrijven? In Minco's Mandril-stijl is de
jodenvervolging een drama, maar zonder helden, zonder catharis, zonder klassieke
verhoudingen, zonder enige zin, vol dissonanten. In het verhaal dat is geënt op haar
verdwenen broer, beschrijft zij een verstandige en nuchtere joods-liberale volwassene
die rode kampeerbekers aanschaft voor hij zal vertrekken naar wat hij denkt dat een
werkkamp is, in een haast feestelijke sfeer van opwinding en optimisme, of het om
een avontuurlijk reisje gaat - ‘Ik ben nog nooit verder geweest dan België.’ En hij
verdwijnt voor eeuwig in een vernietigingskamp met zijn rode kampeerbeker, symbool
van de ‘algemene ontkenning van de feitelijke gebeurtenissen door de joden, die de
historici is blijven verbijsteren’, zoals Snapper aanhaalt (p. 56).
De relatie kamp/kampeerbeker is zo beroerd, zo grotesk (een woord dat Stapper
overigens niet gebruikt), dat je er van ellende wat gegeneerd van moet lachen - zoals
Minco beoogde! Dat zij ‘Kampeerbekers’ los van Het bittere kruid schreef,
oorspronkelijk als een Mandril-verhaal dat ze ‘ironisch had bedoeld’, is een mooi
biografisch gegeven dat Snapper hier boven water heeft gekregen (p. 56). Het beeld
van Minco's werk dat het boek van Snapper oproept is dat van een schrijver van
bedrieglijk onbelangrijk ogend, door en door geslepen proza. Minco is in Snappers
boek iemand met een scherp oog voor de dosering van wrang-ongerijmde details in
doorgecomponeerde verhalen die zij volgens haar dochter Jessica (geb. in 1958) in
huiselijke kring graag voorlas terwijl ze soms ‘hikkend dubbelsloeg op haar stoel en
de tranen over haar wangen biggelden’ (p. 43).
Ik zou dit Minco's hang naar het groteske noemen. Snapper benoemt dit met andere
woorden - ‘bizar’, ‘recalcitrante ironie’, ‘absurd’, ‘kafkaësk’, vol ‘nevenschikking
van contrasterende metaforen’ en ‘zelfmisleidende rationalisering’. Voor een op het
eerste gezicht onbelangrijk detail als de kampeerbeker - een belangrijk ‘dingsymbool’
dat het verhaal bij nader inzien draagt -gebruikt hij het woord ‘valk’, teruggrijpend
op de wat verouderde ‘Falketheorie’ van de Duitse schrijver en criticus Paul Heyse
(p.66). Dit begrip mist naar mijn smaak verklarende kracht. Snappers analyses zijn
overtuigend - hij wijst vele groteske ‘dingsymbolen’ feilloos aan, met eindelijk ook
eens grote aandacht voor het vroege werk -, zijn terminologie overtuigt

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

108
niet helemaal. Wat is bijvoorbeeld de verklarende kracht van ‘ironisch’ in verband
met elementen als die kampeerbekers, ofwel: wat moeten we ons voorstellen bij het
(ironische) tegendeel van een rode kampeerbeker - een lichtblauwe kampeerbeker?
Het spanningsveld tussen kamp en kamperen is onmogelijk ‘ironisch’ te noemen
(zoals de kracht van de ‘katholieke huisdieren’ van Reve ook niet te verklaren valt
op grond van zijn nietkatholieke huisdieren).
Gebruik van het woord grotesk is ook in literatuur-historisch opzicht in verband
met Minco zo gek nog niet: na de oorlog, wonend op de Kloveniersburgwal, had zij
intensief contact met o.m. Lucebert en Kouwenaar. Van belang in dit verband is dat
de experimentelen - Lucebert voorop - bewonderaars van de dichter en
groteskenschrijver Paul van Ostaijen waren en, net als hij, radicale
literatuurvernieuwers. Ik maak deze opmerkingen over Minco, de experimentelen
en het groteske bij wijze van waardering voor Snappers studie, die voor het eerst
Minco's contacten met de Vijftigers beschrijft en, ook al verwijst hij nergens naar
een groteske tegen-traditie, voor het eerst ook eens recht doet aan Minco's hang naar
navrante, absurde beschrijvingen. Zijn visie op Minco is verrassend fris. Hij is op
prettige afstand gebleven van de drogbeelden en wanredeneringen over Minco in de
naslagwerken. Hij heeft de open blik van de relatieve buitenstaander. Hij woont sinds
1949 in de VS en het benauwde, te serieuze perspectief op Marga Minco is hem
bespaard gebleven. Na haar te hebben leren kennen op haar lezingentournee in de
VS in 1988, heeft hij ook alle persoonlijke materiaal van en over Marga Minco
bestudeerd, met als resultaat een ander, veel vollediger, vitaler, dubbelzinniger en
complexer beeld van leven en werk van Minco. Snappers boek is zo'n waardevolle
herschrijving van de waarde en plaats van Marga Minco in onze naoorlogse letteren,
dat dit met gemak enkele magere en plichtmatige pagina's, resultaat van een streven
naar volledigheid, doet vergeten.
A.M.A. van den Oever
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Periodiek
De stad blijft een mooi onderwerp. In As, Mediatijdschrift (1999) 4 gaat
het uitgebreid over Los Angeles, en de sombere visie die cultuurhistoricus
Mike Davis er op nahoudt.
Een geestig idee van de redactie van Bzzlletin (1999, 268), om als themanummer
voor een literair tijdschrift ‘literatuur’ te kiezen. De invulling van het thema bestaat
uit het idee dat sommige auteurs zozeer zonder voorbehoud zijn gecanoniseerd, dat
er niet meer fris van de lever over hen geschreven kan worden. In elk volgend nummer
wil men een dergelijk essay plaatsen, wat de vraag oproept hoeveel van dergelijke
auteurs er eigenlijk zijn. Met de huidige selectie (Mulisch, Hermans, Reve, Claus,
Haasse, Lucebert en Kouwenaar) is in ieder geval een fors begin gemaakt.
Cahiers voor Nederlandse Letterkunde (1998, 2) is gevuld met een artikel van
Hans van Stralen over Reinder Blijstra, een vrijwel vergeten, nogal secundaire figuur
in het naoorlogse literaire leven. Op zichzelf niet zo interessant, maar wel in een
literair-historisch perspectief: in de context van Forum, engagement en existentialisme.
Dietsche Warande & Belfort (1999, 4) gaat vergezeld van een cd-rom met
elektronische literatuur, beweert de titelpagina, maar ik heb hem niet gezien. Wel
gezien: vier bijdragen van Jan Baetens en/of Eric Vos over literatuur en elektronica,
vol modieuze ideeën, waartegen de rest van het nummer wat tam afsteekt: Hugo
Brems bespreekt Hugo Claus. Een verhaal van Patricia de Martelaere. Bart Vervaeck
over Marcel Möring.
Dietsche Warande & Belfort (1999, 5) is ook een themanummer, over het
tijdschrift Tijd en mens. Leuke titel van Eric Min: ‘Jongens, het is geen Kafka’.
Verder met degelijke bijdragen van onder andere Georges Wildemeersch (‘Hugo
Claus en Tijd en Mens: wat voorafging (1947-1949) en Jos Joosten, ‘Een geslaagde
mislukking’.
De gids (1999, 9/10) is een opvallend uitgebalanceerd, mooi en internationaal nummer
over modernisme in de poëzie. Of postmodernisme. Of beide - of geen van twee, of
het einde ervan. ‘Is dit eigenlijk een interessante vraag?’ aldus de inleiding. Nieuwe
poëzie van onder andere Erik Menkveld, Miguel Declercq, Marc Kregting, René
Puthaar staat tussen essays van Ezra

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

110
Pound, Gottfried Benn, T.S. Eliot, Paul Rodenko, W.H. Auden. Een bewust
confrontatie van ‘een stel jonge honden die mogen ravotten tussen de bestofte folianten
van een stel opa's, zo lijkt het’. En inderdaad, zo achterhaald zijn de essays niet. Of:
zo ver hun tijd vooruit zijn die jonge dichters ook weer niet.
Historisch Tijdschrift Holland 31 (1999) 3 bevat een bespreking van Gerrit Paape,
De Bataafsche Republiek. Ed. P. Altena, m.m.v. M. Oostindië (door R. van den Berg).
Liter (1999, 8) ‘lijkt’ aldus de redactie wel een poëziespecial. Met aandacht voor
M. Nijhoff, Willem-Jan Otten, Anton en Ent, en de poëzie van H.C. Rümke en veel
oorspronkelijke poëzie is het ook een poëziespecial, dunkt me.
In Literatuur 16 (1999) 4 beschrijft P. Hofman ‘hoe een poëtisch protestpamflet
Lucebert voorgoed op de experimentele dichterskaart zette’ (in: ‘Ik ben de bruidegom
zoete boeroe-boedoer. Vijftig jaar na Luceberts debuut’). R. Erenstein en W. Poelstra
interviewen B. Albach over toneel als levenslange passie, waarin men (onder veel
meer) kan lezen hoe Albach een Gysbreghtvoorstelling in 1923 of 1924 ervoer. J.H.
Winkelman schrijft over een erotisch insigne uit de collectie van H.J.E. van
Beuningen, een uit de Schelde opgeviste metalen speld van een naakte vrouw met
opgetrokken benen. Winkelman legt deze vondst naast de visie op de vrouw in de
middeleeuwen. L. Ross beschrijft de bijeenkomst van de internationale
schrijversvereniging de PEN-club in Dubrovnik in 1933 en de commotie die ontstond
toen men probeerde een standpunt te bepalen ten opzicht de situatie in Duitsland.
Moest men politiek buiten de vereniging houden, zoals dat tot dan toe was gedaan,
of kon men de Duitse delegatie wel degelijk vragen om verantwoording af te leggen?
Eén lid van de Nederlandse delegatie, Jo van Ammers-Küller zorgde voor extra
opschudding door haar a-politieke en daardoor als Duitsgezind opgevatte houding.
Ross gaat nader in op haar beweegredenen. Literatuur bevat recensies van: W.
Abrahamse, Het toneel van Theodore Rodenburgh (door A.C.G. Fleurkens); A.
Birney, Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren (door A.
Zuiderweg); T. Streng, Geschapen om te scheppen! Opvattingen over vrouwen en
schrijverschap in Nederland, 1815-1860 (door L. Jensen); B. Slijper (red.), In
droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries (door N. Laan)
The Low Countries 7 (1999-2000) is het Engelstalige jaarboek van de Stichting
Ons Erfdeel. Het thema is ‘landschap’ (een echo van de boekenweek?) en het fraai
uitgegeven boek staat vol met korte, enthousiasmerende signalementen van
Nederlandse schrijvers, filmers, historici en andere kunstenaars. The Low Countries
bevat onder andere bijdragen over en vertalingen van werk van J.J. Voskuil, Guido
Gezelle, J. Slauerhoff, Christine D'haen, Frank Martinus Arion en Hadewijch. Wat
betreft de beeldende
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kunst wordt onder andere aandacht besteed aan Armando, Rembrandt, Van Gogh,
Dick Bruna, Masereel.
Millennium 13 (1999) 1 bevat naast een artikel van J. Reynaert, ‘Over medische
kennis in de late Middeleeuwen. De Middelnederlandse vertaling van Lanfrancs
Chirurgia magna’ twee uitgebreide recensie-artikelen, te weten: W. Waterschoot,
‘Een mooie garderobe, maar voor wie?’ (over S. Raue, Een nauwsluitend keurs. Aard
en betekenis van ‘Den triumphe ende 't palleersel van den vrouwen (1514)) en E.A.
Overgaauw, ‘Handschriften, kloosterbibliotheken en Middelnederlandse literatuur’
(over K. Stooker en Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften
uit kloosters en semireligeuze gemeenschappen in de Nederlanden).
Musaeus 6 (1999) 3 is een themanummer over Neolatijn. Het bevat onder meer een
inleiding van J. Bloemendal over de plaats van het Neolatijn in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis en een artikel van S. van Romburgh over de verschillende
verschijningsvormen van de Neolatijnse brief, vooral naar aanleiding van de (nog te
verschijnen) door Van Romburgh uitgegeven correspondentie van Franciscus Junius.
In Ons erfdeel (1999, 4) een brede variëteit aan Nederlandse literatuur. Cyrille
Offermans bespreekt de nieuwe poëziebundel van Claus (Wreed geluk), Hugo Brems
bespreekt Redbad Fokkema's poëziegeschiedenis. Yves T'Sjoen schrijft over Mustafa
Stitou, en G.F.H. Raat over Voskuil. Goedegebuure natuurlijk over Marsman, en
WAM de Moor schrijft over Oscar van den Boogaard. In de categorie
nietneerlandistieke onderwerpen zijn vooral interessant: Ludgard Mutsaers over het
merkwaardige verschijnsel dat men juist in Volendam zo hitgevoelig is, Kristiaan
Borret over urbanisatie en Saskia Bak over Jan Hoets SMAK (Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst) te Gent.
In Optima 17 (1999) 3 (De nieuwe Optima) enkele vaste waarden: van Rob Schouten
enkele ‘scheppingsverzen’, een verhaal van Hafid Bouazza, gedichten van Pieter
Boskma, en een interview met Hella Haasse. Ook de moeite waard: Pam Emmerik
over medische fotografie.
Nelleke Moser Bertram Mourits
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Mededelingen
Negentien kindergedichten uit een verdwenen achttiende-eeuws boekje
In 1779 verscheen een bundeltje kindergedichten van Gerrit Paape en Maria van
Schie, Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, geschikt naar de vatbaarheid der
jeugd. Het behoort tot onze vroegste kinderpoëzie, meteen na Van Alphens Proeve
van kleine gedigten voor kinderen uit 1778. Het was een van de bronnen van de eerste
bloemlezing uit de Nederlandse kinderpoëzie, de Verzameling van gedichtjens ten
dienste der schoolen uit 1782. Dat is niet alleen een blijk van waardering; via deze
bloemlezing, die omstreeks 1815 een tiende druk beleefde, hebben Paape en Van
Schie ook een groot publiek bereikt. Voor zover bekend is van het bundeltje zelf
geen exemplaar bewaard gebleven en in de Verzameling van gedichtjens ten dienste
der schoolen worden bij de gedichten helaas geen auteursnamen vermeld. Toch was
deze bloemlezing de sleutel tot een gedeeltelijke reconstructie van Kinderpligten,
gebeden en samenspraaken, die in november 1999 is verschenen bij de Stichting
Neerlandistiek VU: negentien gedichten, ingeleid met een verslag van de speurtocht
en verlucht met portretten van de auteurs.
Gerrit Paape en Maria van Schie, Kinderpligten, gebeden en samenspraaken,
geschikt naar de vatbaarheid der jeugd. Negentien gedichten uit een verdwenen
boekje, uitgegeven en ingeleid door Anne de Vries. Amsterdam: Stichting
Neerlandistiek VU; Münster: Nodus Publikationen, 1999. Omvang: ca. 60 pagina's.
- Prijs: f 13,90 + f 2,50 verzendkosten.
Besteladres: Stichting Neerlandistiek VU, Faculteit der Letteren, De Boelelaan
1105, 1081 HV Amsterdam.
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[2000/2]
Sij singhen met soeter stemmen
Het liederenhandschrift Brussel KB II 2631
Hermina Joldersma en Dieuwke van der Poel
De grote studie Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming van
J.A.N. Knuttel heeft het beeld van de laatmiddeleeuwse geestelijke lyriek in hoge
mate bepaald.1 Knuttel behandelde de liederen thematisch; de hoofdstukken dragen
titels als: ‘Kerstliederen’, ‘Marialiederen’, ‘Heiligenliederen’ en ‘Liederen op de
“vier wtersten”’. Zo werd de indruk gewekt dat het hier gaat om een vrij eentonig
genre, waarbij elke bron slechts variaties op dezelfde thema's te bieden heeft. Deels
valt dat ook niet te ontkennen, maar toch loont het wel degelijk de moeite de
overgeleverde bronnen apart te onderzoeken: ze lijken elk een eigen profiel te hebben.
Liederenhandschriften zijn te beschouwen als verzamelhandschriften en kunnen
volgens dezelfde methodiek onderzocht worden.2 Generaliserende uitspraken over
het genre van het geestelijk lied als geheel kunnen alleen gebaseerd worden op studie
van de bronnen als zelfstandige entiteiten.
In dit artikel staat één van Knuttels bronnen centraal: het handschrift dat in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel onder signatuur II 2631 bewaard wordt (sigle bij
Knuttel: E). Het is een rijke bron voor het Middelnederlandse geestelijke lied en
verdient meer aandacht dan het tot nu toe gekregen heeft. Het bevat meer dan honderd
liederen, in het Middelnederlands met wijsaanduidingen en in het Latijn met
muzieknotatie.3 Na een kort overzicht van de stand van onderzoek, gaan we vooral
in op milieu en functie van het handschrift, waarbij we deze tegen de achtergrond
van soortgelijke liederenverzamelingen belichten.

Stand van onderzoek
De datering en lokalisering van het handschrift zijn afkomstig van Knuttel (Knuttel
1906, 63-67). De datering van kort na 1525 is gebaseerd op jaartallen die in
opschriften boven de liederen voorkomen. Het watermerk in het papier wijst in
dezelfde richting: het is een P met een bloem op een steel in het verlengde van de
stok, een watermerk dat vooral voorkomt in bronnen uit de Nederlanden, gedateerd
rond 1520.4
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In de secundaire literatuur is Knuttels lokalisering in een tertiarissenklooster in
Dordrecht dikwijls overgenomen. De verbinding met Dordrecht is gebaseerd op een
opschrift:
Dit lyedekijn heeft hier eerst ghesonghen mijn heer die pastor van die
Nuewee Kerck meester Ariaen Cornelis die brouwerssoen, int jaer Ons
Heren dusent vijfhondert ende XXV (F48v, opschrift bij ‘Wi willen Gode
loven’)
Knuttel identificeerde deze meester Ariaen met een Adriaen Brouwer respectievelijk
Adriaen Cornelisz. die in 1514, 1520 en 1544 in bronnen genoemd wordt als pastoor
van de Nieuwe Kerk te Dordrecht (Knuttel 1906, 65). Knuttel volgt daarmee een
voorzichtige suggestie van J.G.R. Acquoy, die echter ook een lokalisering in een
andere stad met een Nieuwe Kerk (Amsterdam, Delft of een stad in de Zuidelijke
Nederlanden) niet uitsloot (Acquoy 1888, 59).
Bij de plaatsing in een tertiarissenklooster speelt allereerst mee dat Knuttel het
geestelijk lied uit de late Middeleeuwen over het algemeen in een milieu van vrouwen
plaatst, en niet zonder reden. Bij het handschrift Brussel II 2631 vindt hij dit bevestigd
door vier acrosticha met vrouwennamen en door de aantekening op een klein blaadje
(afmetingen 8 x 42 mm) dat vastgeplakt was tegen 25v.5 Deze aantekening luidt:
Dese dree navolgede liedekijns heeft gedicht die dijt buck ghescreven heeft.6 Over
deze liederen zegt Knuttel: ‘De toon, waarop in deze drie tot Jezus gesproken wordt,
maakt het vrij zeker, dat ze van een vrouw afkomstig zijn’ (64); het handschrift zou
dus door een kopiiste geschreven zijn, die tevens de dichteres van drie liederen is.
Bij lezing van de drie teksten wordt wel duidelijk wat in Knuttels ogen vrouwelijk
was. In ‘Jhesus mijn alre liefste heer’ spreekt een ik Jezus toe als geliefde
(bijvoorbeeld: mijn alreliefste heer, schoen liefkijn). Het tweede lied ‘Och of ic in
den hemel waer’ geeft uiting aan het verlangen naar de hemel, waar Jezus ‘ons’ zal
kronen, waar Maria onze voorbidster is en de engelen onophoudelijk prachtig zingen.
Ook in het derde lied ‘In liden groot heb ick verdriet’ staat de tegenstelling tussen
het aardse tranendal en de vreugden van de hemel centraal. Het is een samenspraak
waarin de ziel Christus als geliefde aanspreekt. Waarschijnlijk vond Knuttel een
vrouwelijke toon in de liefderijke manier waarin over Jezus gesproken wordt. Maar
zo eenvoudig liggen de zaken niet: deze wijze van uitdrukken is niet exclusief
feminien, maar past binnen het gedachtengoed van de Moderne Devotie waarin een
intense aandacht voor en een liefdevolle relatie met de Verlosser in zijn menselijke
aspect centraal staan in de geloofsbeleving van mannen en vrouwen. Knuttels
belangrijkste argument voor juist tertiarissen is dat er in een opschrift gesproken
wordt van onsen heylighe vader franciscus (F33v, opschrift bij ‘Ic sach een ander
enghel scoen’), terwijl in een Latijns gezang wel ‘pater francisce’ voorkomt, maar
geen vermelding van Clara: dat brengt hem ertoe het handschrift te plaatsen in een
klooster van de andere vrouwelijke tak van de franciscaanse orde, de tertiarissen.
Knuttel voert bovendien aan dat ook de liederenhandschriften C en D
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(respectievelijk Wenen ÖNB Ser. nov. 12.875 en Parijs BN FN 39, Liisbet
Ghoeyvaers) uit tertiarissenkloosters afkomstig zijn; de plaatsing in dat milieu is in
later onderzoek weersproken.7 Van deze argumenten is dat van het opschrift op F33v
het sterkste. De formulering onsen heylighe vader franciscus is eigenlijk alleen te
verwachten binnen een franciscaner klooster, maar een nadere precisering is bij de
huidige stand van onderzoek niet te geven.
De argumenten van Knuttel kunnen langs verschillende wegen aangevuld worden.
Zijn redenering leunde vrij zwaar op de lokalisering van andere bronnen van de
geestelijke lyriek in vrouwengemeenschappen. Nu is er juist op dit punt sinds 1906
vordering gemaakt: lokaliseringen zijn bijgesteld, er zijn nieuwe handschriftelijke
bronnen ontdekt en de sterke verwantschap met Nederduitse bronnen is voor het
voetlicht gehaald. Het kan daarom geen kwaad een overzicht te geven van deze
codices en de argumenten op grond waarvan zij met een milieu van vrouwen
verbonden zijn.
Het meest recente overzicht van de handschriftelijke bronnen van
Middelnederlandse en Nederduitse geestelijke lyriek is Joldersma 1997; aan de 17
handschriften die daar genoemd worden kan nog Den Haag KB 75 H 42 worden
toegevoegd (Obbema 1996). Een aantal van deze handschriften bevat een
eigendomsmerk. Alle vroege bezitters blijken een vrouw te zijn: Marigen Remen,
Anna von Kollen, Etheken Bernts dachter, suster Mertynken van Corcelles [?], Liisbet
Ghoeyvaers (die haar boek aan Johanna Cueliens schonk) en tenslotte Catharina Tirs.
Van de twee eerst genoemde vrouwen is weinig bekend, de anderen leefden in een
klooster of begijnengemeenschap.8 Voorts zijn er twee handschriften die in
vrouwenkloosters geplaatst worden op grond van de heiligenliederen die erin
voorkomen.9 Dan zijn er nog drie handschriften die stammen uit nonnenkloosters in
Duitsland. Interessant genoeg bevinden twee daarvan zich nog in de oorspronkelijke
collecties: namelijk in het benedictinessenklooster Ebstorf bij Ulzen (signatuur VI
7), en het cisterciënzerinnenklooster te Wienhausen bij Celle (signatuur 9).10 Als
derde kan een vondst uit een (niet nader omschreven) nonnenklooster te Westfalen
genoemd worden (Mone 1838).11
Hoewel enige voorzichtigheid geboden is omdat sommige codices lastig te
lokaliseren zijn en omdat niet alle handschriften even intensief onderzocht zijn, komt
uit dit overzicht toch duidelijk naar voren dat het merendeel van de handschriftelijke
bronnen van de geestelijke lyriek inderdaad met vrouwen verbonden kan worden,
waarbij het soms, maar niet altijd, om een kloostermilieu lijkt te gaan.12 Met andere
woorden: Knuttels bevinding dat vrouwen het grootste aandeel hebben gehad in dit
genre is bij de huidige stand van onderzoek alleen maar sterker komen te staan.13
Voor het handschrift II 2631 betekent dit alles dat een plaatsing in een milieu van
vrouwen inderdaad het meest waarschijnlijk is. In II 2631 zijn in dezelfde hand
Latijnse en Middelnederlandse liederen geschreven. Zo'n combinatie van Latijnse
en volkstalige liederen komt ook elders voor en lijkt niet op voorhand in strijd te
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zijn met een verbinding met een publiek van vrouwen.14 Nader onderzoek op dit punt
is dringend gewenst.

Dichters en zangers, jongeren en maagden
Knuttel ontleende ook argumenten voor de situering van het handschrift aan de
teksten zelf, maar zijn lezing was zeker niet uitputtend. Om het milieu van ontstaan
en functioneren van het handschrift te kunnen omschrijven, zijn zowel gegevens over
de makers als over het beoogd publiek van belang. Om te beginnen de gegevens over
de auteurs. Op enkele plaatsen is vermeld wie het lied heeft gedicht of voor het eerst
gezongen. ‘Voerlanghen voerlanghen du doeste mijnre jongher hartge pyne’ is blijkens
de laatste strofe gedicht door een maecht. Het is de vraag hoe betrouwbaar deze
informatie is: slotstrofen waarin een zanger of dichter genoemd wordt, zijn over het
algemeen Wanderstrophen, die mogelijk al in de eerste versie tot het lied behoorden,
maar evengoed op een bepaald moment in de overlevering aan een bestaande tekst
kunnen zijn toegevoegd. Dat een vermelding van de maker niet altijd naar de
buitentekstuele werkelijkheid verwijst, blijkt ook uit de slotstrofe bij ‘Druck heeft
bevaen dat harte mijn’, een lied waarin een ik-figuur, die in het opschrift een
dominicus broeder genoemd wordt, zich beklaagt omdat hij niet kan wennen aan de
beperkingen van het leven binnen de orde: anders dan hij verwacht had, wil hij
eigenlijk nog steeds het liefst plezier maken en dansen. De refreinregel vat dit kort
maar krachtig samen: Die cap en maeckt die monick niet. De slotstrofe luidt:
Mijn sinnen lopen noch seer wilt.
Diet liedeken heeft ghemaeket,
En brootsack woert hij in sijn schilt, (een bedelzak heeft hij als wapenteken)
Die werelt heeft hij versaeket,
Hij hoert seer gheern en vrolick liet
Al is hij nu een paep ghewiet (gewijd)
Die cap een etcetera

Dit slot past binnen de satire op bedelmonniken en biedt dus geen betrouwbare
informatie over de dichter. Toch moet de informatie uit dit soort strofen ook niet te
gemakkelijk ter zijde geschoven worden. Het is een opmerkelijk gegeven dat in het
geestelijk lied relatief vaak een verwijzing naar een vrouwelijke maakster voorkomt
in vergelijking met het wereldlijk lied (Van der Poel 1997, 217). Daarnaast kan het
heel goed zijn dat onderzoek vanuit genderperspectief een nieuw licht op deze
conventionele strofen zou werpen. Het lijkt in het algemeen zo te zijn dat mannen
de ‘degree zero position’ innemen: als er een zanger of dichter genoemd wordt, is
dat steeds een man, tenzij er een goede reden is om een vrouw ten tone-
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le te voeren. Het lijkt de moeite waard dan te zoeken naar de reden waarom de
uitzondering gemaakt is (Joldersma ter perse). De vermeldingen van het geslacht
van de zanger/es hoeven dus niet zo onbetrouwbaar te zijn als ze op voorhand lijken.
In de slotstrofe van ‘Claer luchtich hoechgheboren’ wordt ene Ysbrandus als de
maker van het lied genoemd. Het is een van de liederen waarin de eerste regels van
de strofen een acrostichon vormen: daardoor is de slotstrofe onverbrekelijk verbonden
met de rest en dus geen Wanderstrophe. Knuttel vermoedde dat ook de andere drie
liederen met zo'n acrostichon van de hand van deze Ysbrandus zouden kunnen zijn
(Knuttel 1906, 64).
Ook in twee van de opschriften wordt aangegeven wie een lied ‘hier’ voor het
eerst gezongen heeft: Dit is een gheestelijc liedekijn, ende heeft hier eerst ghesonghen
Hillegont Aerontsdochter Cornelis Cornelissoens huusvrou, int jaer Ons Heren
dusent CCCC hondert ende XCVII (35v) en de al eerder aangehaalde mijn heer die
pastor van die Nuewee Kerck meester Ariaen Cornelis die brouwerssoen (48v). Het
gaat dus om een vrouwelijke leek (een huusvrou) en een mannelijke seculiere
geestelijke (een pastor).
Er zijn twee liederen in de verzameling waarvan de auteur uit andere bronnen
bekend is. Het lied ‘Met vruechden willen wi singhen’ wordt toegeschreven aan de
franciscaan Johannes Brugman; ‘Die werelt heeft my in haer ghewout’ zou gedicht
zijn door de Utrechtse kluizenares Zuster Bertken.15 Op grond van deze gegevens
over de makers en zangers van de liederen valt het handschrift te karakteriseren als
een verzameling van teksten van verschillende herkomst.
Welke aanwijzingen over het publiek bevatten de teksten uit het handschrift? Het
opschrift boven het eerste lied lijkt een publieksomschrijving te bevatten:
Dit is eens hemels ghestelijck liedekijn, ende men macht sijnghen tot alre
tijt alsmen vrolijc is voer geestelijc ende waerlijcke mensche, uut vrolijker
harten onbegrepen
Dit lied (en wellicht ook alle liederen die volgen) is dus om uit blijdschap te zingen,
voor geestelijc ende waerlijcke mensche. De vraag is natuurlijk wie daarmee bedoeld
worden; de meest waarschijnlijke lezing is dat het lied zowel door geestelijken als
leken gezongen kan worden.16 Een soortgelijke omschrijving komt voor in het woord
vooraf bij het Devoot ende profitelyck boecxken, waarin de aucteur van dezen boeck
verklaart dat hij:
met grote neersticheyt [heeft] doen soecken bi gheestelike en weerlike
personen, in diveersche cloosteren, steden ende landen, alle gheestlike
liedekens ende leysenen diemen tot desen tyt toe heeft connen ghevinden17
Het zou interessant zijn na te gaan of zo'n publieksomschrijving vaker voorkomt;
we kunnen er in elk geval uit leren dat niet alle verzamelingen van het geestelijk lied
met een exclusief (semi-) religieus milieu verbonden zijn.
Een opvallend kenmerk van de verzameling is dat deze geestelijke liederen expli-
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ciet verbonden worden met het wereldlijk repertoire, zoals vooral uit de opschriften
blijkt. Degene die de opschriften maakte, ging ervan uit dat de gebruikers van het
handschrift heel wat wereldlijke liederen kenden: van de 49 opschriften in het
handschrift zijn er 35 die een wijsaanduiding bevatten; in verreweg de meeste gevallen
wordt dan verwezen naar een of meer wereldlijke lied (eren), bijvoorbeeld:
Dit lyedeken gaet op die wijse: ‘Het was een wijf, sij en had gheen kijnt,
sij settede een kalf op haren schoet’ (F25v)
In het volgende opschrift wordt verwezen naar zowel geestelijke als wereldlijke
liederen:
Dijt lyedekijn heeft drie wijsen. Die eerste is ‘Drie heren sijn uutghetoghen,
in dat gulde jaer’, ende die ander is: ‘Heer God, wie mach ic claghen mijn
verloren tijt’, die dorde: ‘Het viel eens hemels douwe op een cleyn
maechdekijn’ (F19v)18
Intrigerend is ook:
Dit is een gheestelijck suverlijck lyedekijn, ende heeft drie wijsen. Die
eerste is die ou wijs, alsoe beghint, die konde ghi alle gader wel [...] (F43r)
De melodie van het lied wordt hier gegeven met een verwijzing naar de beginregel
(‘Och waer ic in mijns vaders lant’) en degene die dit schreef had daarbij een bepaalde
groep voor ogen die worden aangesproken met ghi alle gader. zij kennen de melodie
al. De vraag is dan hoe de degene die de opschriften maakte dat weet: omdat ‘Och
waer ic in mijns vaders lant’ een zeer bekende wijs was (de formulering die ou wijs
lijkt te impliceren dat het om een gouwe ouwe gaat), of omdat zij/hij een bepaalde
groep personen voor ogen had, van wie bekend was welke liederen zij kenden? Dat
zou in de richting van een kloostergemeenschap kunnen wijzen.
Het wereldlijk en geestelijk lied liggen in de verzameling dicht bij elkaar, zoals
ook blijkt uit het feit dat het handschrift zes ‘wereldlijke’ liederen bevat (38v-42r).
Deze verhalende liederen over de verleidingen van de wereld krijgen een geestelijke
lading door de context van de andere liederen (Joldersma 1997).
Het milieu van het handschrift kan voorts gezocht worden aan de hand van de
gebruikte aanspreekvormen. In ‘Wi moeten van deser werelt scheyden’ worden
achtereenvolgens Ghij jonghee (‘gij jongeren’) en Ghij dochter van amerosen sin
aangesproken (in strofe 2 en 3) en aangespoord om zich niet met deser werelt vals
jolyt en onreyn mijnne in te laten. Ook andere liederen lijken vooral op jonge mensen
toegesneden: voor hen is het moeilijk zich van de aardse verlokkingen af te wenden
(‘Het bloeyet die werelt ghenoegelic’, strofe 3):19
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Die werelt die moeter ghelaten sijn
Ende creaturen vergheten.
Dat ghaet my naerder dan die doot
Mijn jonghe natuer te breken.
Dat gaet my naerder etcetera

Gelukkig is Jezus bereid om te helpen en het jonghe herte mijn blij te maken (‘Jhesus
die heeft ende heeft my uutvercoren’, strofe l):20
Jhesus die heeft ende heeft my uutvercoren.
Ic hoep, hi en sel my niet laten verloren
Daerom soe is mijn hertge soe wel ghesaest (tot rust gebracht).
Hadieu, werelt, hebt goeden nacht
Jhesus die is die alreliefste mijn
Sijn eyghen dienster wil ic sijn, ho sijn!
Sijn gracie verhoecht
Dat jonghe herte mijn.
Sijn eyghen dienster etcetera

Door het gebruik van het woord dienster lijkt het lied vooral geschikt om door een
vrouw gezongen te worden.
Ook andere liederen lijken voor vrouwen geschreven: in het lied ‘Die wijnter die
wil laten of’ worden susteren gezamenlijk toegesproken (strofe 13):
Lit (berust) u nu, waerde susteren mijn,
Een corte tijt te strijden;
Lyden heeft hier (namelijk op aarde) een cort termijn
Om ewich te verblijden.
Want daer en seldi niet meer lijden moeghen,
Want God die heeft daer of ghedaen
Die tranen van haeren oghen.

Dit is het lied met het acrostichon Duifgen sustel (lees: suster); het is mogelijk door
Ysbrandus geschreven en is gericht tot Duifgen en haar medezusters. Het lied geeft
de tegenstelling tussen het kortstondige lijden hier op aarde en de eeuwigdurende
vreugde in dat hemelsche vaderlant, die uitgebreid beschreven wordt.21 Met name
de maechden wacht daar een beloning (strofe 5):
Ghelu, wijt, root siet mense opgaen
Die bloemkens suverlijke,
Daerin die maechden spelen gaen.
Sij ruken lustelijcken.
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Sij plucken ende maken scone cransen
Die op haer hoefden lustich staen
Als sij mit Jhesus dansen.

Ook ‘Mocht ic een weynich spacieren’ staat stil bij de grote beloning die kuise
maagden wacht in het hemelrijk (strofe 5):22
Die maechden sellen daer volghen
Dat lam al onbevlect
Die hem hier hebben ghehouden
Reyn suver onbesmet
Daer maechden loen (de beloning voor de maagden) en is niet cleyn
Si sellen hem daer verblijden
Al ewelic sonder eynd.
Daer maechden etcetera

Het niet volledig overgeleverde lied ‘Hier boven in den hemel’ dat volgens het
opschrift hier het eerst gezongen is door Hillegont Aeronts dochter, gaat uitgebreid
in op het hemelse feest, waar de engelen zingen, Maria de maagden voorgaat in de
dans, de maagden gekroond zijn met rozenkrans en gouden kroon, David voor de
maagden harp speelt, de maagden Jezus loven en van Hem hun beloning ontvangen.23
Een belangrijke thematische lijn is kortom de beschrijving van de hemelse vreugde
voor maagden. En hoewel we gezien hebben dat de publieksaanwijzingen voor een
deel een diffuus beeld geven (wat misschien ook niet verwonderlijk is bij zo een
uitgebreide liederenverzameling), is het frappant dat de liederen keer op keer in het
bijzonder maagden bemoedigen om het lijden hier op aarde vol te houden.24 In dit
verband verdient het lied ‘Mijn suete lief woent in den hemel’ bijzondere aandacht.
De eerste strofe is de klacht (in directe rede) van een ik over de grote afstand tot Mijn
suete lief in de hemel; de duivel verhindert dat Hij bereikbaar is. Het vervolg van het
lied is daar als het ware een antwoord op en legt aan maagden uit hoe zij zich dienen
te gedragen als zij Christus nabij willen zijn. Strofe 2 beschrijft een boom die aan
de kant van de weg staat en weinig vrucht draagt doordat er zoveel langskomt. Op
de een of andere manier kunnen maagden in de bloei van hun jeugd zich aan zo'n
boom spiegelen (strofe 3):
Wat moeghen dan doen die maechden jonc,
Die staen op hoeren eersten spronck (in de bloei van hun jeugd)?
Si sijn soe tedder van natueren
Ende wandelbaer (onstandvastig) tot allen uren.
Si sijn etcetera

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

121
Als afschrikwekkend voorbeeld wordt dan Dina dochter des patryercx aangehaald,
die naar de markt ging en daar verleid werd, waardoor zij haar maagdelijkheid verloor
(Genesis 34:1). De maagden worden vervolgens gezien als de vervulling in
allegorische zin van het kostbare vaatwerk dat Salomo veilig opborg:
Dit sijn die oostelijke vaten,
Die Salamoen niet sien en woude laten:
Hy dedese sluyten in vasten mueren.
Dese maechden beteikenen desee fyguren.
Hi dese sluten etcetera

Met deze verwijzing naar de geheiligde voorwerpen die Salomo in de tempel plaatste
(I Koningen 7:51), beargumenteert de tekst dat maagden maar het beste ingesloten
kunnen zijn. De overeenkomst tussen de boom, Dina en de vaten van Salomo wordt
nu duidelijk: alle drie de beelden laten zien dat het beter is drukte en openbaarheid
te vermijden. Dat deze les vooral voor maagden bedoeld is, wordt nog eens bevestigd
in de laatste strofen:
Ghi maechden, die besloten sijt,
Al ist slot enghe, dat hert is wijt,
Want mindt ghi anders dan God alleen
Soe verderft ghi die Godtelijke mijn (liefde).
Want mindt ghi etcetera
Jiu (Uw) lief wil hebben dat lof alleen.
Naerre vech (een meer nabij gelegen weg) en weet ik ghen
Dan met Heer Jhesus te treden int slot (beslotenheid, klooster)
Hoe meerre benautheit, hoe naerre (dichterbij) God.
Dan met etcetera

De les aan de besloten maagden is duidelijk: wie de hemelse geliefde op de juiste
manier wil beminnen, dient zich rigoreus af te sluiten voor andere soorten van liefde.
De woorden besloten en slot suggereren dat het lied een bemoediging voor vrouwelijke
religieuzen in een klooster is. Het kloosterleven valt wellicht niet mee, maar is toch
de beste keuze: Hoe meerre benautheit, hoe naerre god.
Het handschrift bevat nog een lied waarin gethematiseerd is hoe moeilijk het is
een religieus te zijn, al is de toon van het geheel volstrekt anders. Het is het al eerder
genoemde lied ‘Druck heeft bevaen dat harte mijn’, waarvan de refreinregel luidt:
Die cap en maeckt die monick niet en waarin een ik-figuur vertelt, hoe hij nog steeds
aangetrokken wordt tot allerlei wereldlijke genoegens, ook al is hij in een orde
getreden. En al gaat het om een serieuze zaak, de toon is onmiskenbaar lichtvoetiger
dan in de overige liederen. Als voorbeeld strofe 6:25
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Ic ben gheneicht ghelijck ic plach,
Tot dansen ende tot springhen.
Van tsavonts totten lichten dach,
Mit blider herten singhen.
Des werlts sop my noch beghiet,
Al nu met coude als nu met heet.
Die cap en maect etcetera

Overzien we de opgedolven aanwijzingen over het publiek van de liederen in het
handschrift, dan blijken er naast verschillen ook enkele constanten te zijn. Het lijkt
in elk geval te gaan om een publiek dat goed vertrouwd is met het wereldlijk lied,
en meer in het bijzonder om jonge mensen.26 Opvallend is de thematisering van de
maagdelijkheid: vooral aan jonge maagden wordt de beloning voorgehouden die
haar in de hemel wacht. Twee liederen thematiseren bovendien de spanning tussen
het leven in een orde c.q. klooster en het leven in de wereld. Op grond hiervan lijkt
de liederenverzameling vooral geschikt voor jonge nonnen die kort geleden zijn
ingetreden: zij kennen de wereldlijke melodieën nog goed en aan haar moet steeds
opnieuw worden voorgehouden dat de liefde tot God superieur is.

Mediteren of zingen
De teksten uit II 2631 zijn in het voorgaande dikwijls liederen genoemd. De vraag
‘Hoe kunnen we een overgeleverde tekst herkennen als lied?’ is echter in veel gevallen
heel moeilijk te beantwoorden. In het Repertorium van Middelnederlandse liederen
in bronnen tot 1500 hanteert Clara Strijbosch als definitie: ‘een lied is een strofische
tekst geschikt om te worden gezongen’ (Strijbosch 1996, 6). In deze definitie wordt
met opzet geen uitspraak gedaan over het feitelijk gebruik van de teksten in de
historische werkelijkheid: daarover kan immers zelden iets met zekerheid gezegd
worden. De musicoloog Louis Grijp is in zijn proefschrift uitgebreid op deze kwestie
ingegaan en heeft criteria ontworpen op grond waarvan besloten kan worden of een
gedicht een liedtekst is. Het gaat om drie soorten criteria: allereerst typische attributen
van het lied als muzieknotatie en wijsaanduiding, voorts interne evidentie,
bijvoorbeeld de strofevorm, het voorkomen van refreinen en andere vormen van
herhaling en tenslotte externe evidentie, bijvoorbeeld een vermelding in een bepaalde
bron dat een tekst gezongen werd (Grijp 1991, 41-45). Dit laatste criterium is voor
onze teksten niet bruikbaar, maar de eerste twee zijn wel met vrucht toe te passen,
zoals hierna zal blijken.
Voor we hier nader op ingaan, moet het probleem van het liedkarakter van de
teksten eerst nog geplaatst worden tegen de achtergrond van een discussie over de
geestelijke lyriek van de late Middeleeuwen. De vraag of dit type teksten in het
oorspronkelijk ontstaansmilieu werkelijk gezongen is, is recentelijk aan de orde
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gesteld door Van Buuren.27 Een belangrijk uitgangspunt in zijn beschouwing is het
Leidse handschrift UB Ltk. 2058 (Die gheestelicke melody), waarin de liederen elk
worden vergezeld van een inleiding in proza, terwijl de verzameling als geheel
verdeeld is in twee boeken, die elk eveneens een proloog in proza hebben. De
prozagedeelten maken de liederenverzameling tot een systematisch ingedeelde cyclus
waarbij de liederen gerangschikt zijn naar de dagen van de week: het is de bedoeling
dat men elke dag een bepaald lied in der memorie plant (en op zondag twee). Men
kan ydel ghedachten ende onvrede verdrijven door de liedteksten te overwegen.28
Hier lijkt een verband te kunnen worden gelegd met de meditatie die bij de Moderne
Devotie zo'n centrale plaats innam. Van Buuren heeft geprobeerd dit spoor verder
te volgen en heeft uit allerlei bronnen (de liedbundels zelf, maar bijvoorbeeld ook
het zusterboek van Diepenveen en de geschriften van Zerbolt van Zutphen en Johannes
Busch) gegevens vergaard over zingen en mediteren bij de Moderne Devoten. Het
verzamelde materiaal is niet steeds eenduidig en vaak moeilijk te interpreteren. Van
Buuren formuleerde de gebruiksmogelijkheden van de geestelijke lyriek
vragenderwijs: ‘Moeten we ons nu voorstellen dat de kloosterlingen de liederen van
buiten kenden en gedurende de handenarbeid gezamenlijk, al mediterend, zongen
en dat daarnaast diezelfde liederen tijdens de (persoonlijke) meditatie werden
overwogen of dat iemand ze tijdens het werk zachtjes voor zichzelf opzei of zong?’
(Van Buuren 1992, 245). De voorzichtige formuleringen van dit citaat bevatten de
mogelijkheden die Van Buuren aftast: zijn de liederen gebruikt bij de handenarbeid
en/of bij de meditatie, werden ze opgezegd of gezongen, en, als ze gezongen werden,
was er al dan niet sprake van samenzang? Hoewel er geen harde bewijzen geleverd
kunnen worden, pleit Van Buuren voor een nader onderzoek naar wat hij noemt:
‘zingen zonder zang’ of ‘inwendig zingen’: een gebruik van de liedteksten als
persoonlijke meditatiestof, waarbij de formele kenmerken zoals het rijm en de
strofevorm de memorisatie konden vergemakkelijken. Het inwendig zingen zou ook
in overeenstemming zijn met de voorschriften voor het stilzwijgen (het silentium)
die juist in de vrouwenkloosters extra streng waren.
Bij nader onderzoek zou de codex Kopenhagen KB Manuscripta Thottiana 130
oct. een heel interessante casus kunnen bieden. Deze bron bevat gebeden en
meditatieve teksten voor het kerkelijk jaar van Advent tot Pinksteren, en talrijke
Latijnse en Nederduitse liederen. In de introducerende teksten is er meermalen sprake
van een inwendig zingen, bijvoorbeeld: Na der mettene, wan du van den chore gheyst,
so singhe an dinen herten, maar ook singhet myt herten unde myt munde komt voor
(Thomas 1964, 123). De opschriften wijzen duidelijk op een gebruik in een klooster.
Inmiddels heeft Ulrike Hascher-Burger bezwaar aangetekend tegen de stellingname
dat de muzikale meditatie slechts in het hart betracht zou worden en niet hoorbaar
zou zijn. Zij geeft een aantal aanwijzingen voor hardop zingen, zoals het voorkomen
van muzieknotatie in de bronnen, en het gegeven dat er in de
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Windesheimse kloosters orgels stonden in het dormitorium, het slaapgedeelte. Daar
werden ook geestelijke oefeningen gehouden, waarbij mogelijk hardop gezongen
werd. Dit laatste argument is echter niet onproblematisch: het orgel werd in 1464
verboden omdat het orgelspel te opwindend was: een aanwijzing dat het gebruik van
muziek niet onverdacht was. Tenslotte voert zij aan dat de voorschriften voor het
stilzwijgen alleen het spreken verbieden, maar geen betrekking hebben op zingen
(Hascher-Burger 1998 en 1999).
Welke bijdrage kan het handschrift II 2631 aan deze discussie leveren? Als we om
te beginnen de door Louis Grijp ontworpen criteria op deze tekstverzameling
toepassen, blijken er veel verschillende aanwijzingen te zijn dat het hier om liederen
gaat die daadwerkelijk gezongen zijn.29
Allereerst de attributen. In de opschriften staan veel gegevens die op zingen wijzen.
Bij alle liederen in het gedeelte F19r-55r is bij het schrijven ruimte opengelaten voor
opschriften; bij de eerste 49 liederen zijn deze opschriften daadwerkelijk aangebracht
(in rubriek), vanaf 50v (‘Die werelt heeft my in haer ghewout’) niet meer.30 Bij de
vijf liederen op F87v-90v was geen opschrift voorzien, misschien omdat deze kersten nieuwjaarsliederen overbekend waren.31 In elk van de 49 opschriften die het
handschrift bevat, wordt de navolgende tekst benoemd als lyedekijn.32 Meestal wordt
bovendien een wijsaanduiding gegeven, waarbij in zes gevallen zelfs naar meer dan
één melodie verwezen wordt.33 Het volgende opschrift spant de kroon met vier wijzen,
waarbij zelfs nog de mogelijkheid geboden wordt een andere passende melodie te
gebruiken:
Dese vier navolghende lyedekens mach men sijnghen op dese wijsen. Die
eerste wijse: ‘Ic sach Mijnheer van Valkesteyn’, die ander: ‘Van die
Hartoch van Sassen’, die dorde: ‘Ic sie die morgensterre’, die vierde wijs:
‘Het viel op eenen morghenstont’, ende alle ander lyedekijns die men op
vier regulen sijnghen mach (29r)
Die vrijheid om een niet-voorgeschreven melodie te gebruiken, wordt de zanger ook
gegund in het opschrift bij ‘Ic sach een ander enghel scoen’, dat afsluit met: Maer
die een ander wijse wet die machse singhen.
Het lied ‘Och of ic in den hemel waer’ heeft twee wijsaanduidingen, afhankelijk
van of men acht of vier regels per strofe zingt:34
Dit lyedekijn heeft twee wijsen, die een is als men acht regulen voer een
vaers sijnghet, dan is die wijse: ‘Gueden dach ende gueden nacht vens
(wens) ic die liefste mijn’, ende die ander wijse is als men vier regulen
voer een vaers sijnghet, dan is die wijse: ‘Het quamen drie rutters
gheloepen, gheloepen in een lant, met netten ende met knoepe, het waeren
die besten die men vant’
In de opmaak van het handschrift is dit een van de zeer zeldzame voorbeelden van
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een lied waarbij de schrijfregels niet uitgevuld worden.35 De eerste strofe heeft acht
regels, daarna volgen strofen van vier regels elk beginnend met een lombarde.
Interessant is echter dat het penwerk de strofen 2 en 3, 4 en 5 en tenslotte 6 en 7
verbindt (op dezelfde wijze als een accolade dat doet in het huidige notatiesysteem).
De opmaak van de tekst volgt dus de aanwijzingen voor de zangwijze uit het opschrift
(zie ook Grijp 1991, 216).
Het is frappant dat meerdere opschriften expliciet aangeven hoe men dient te
zingen. Een voorbeeld is het opschrift op 23v:
Dit lyedekijn gaet op die wijse: ‘Ic weet een moelenaerinne van herten
also fijn’, maer die ander twee sijnnen of regulen sellen opgaen als die
twee eersten, maer die vijften sin of reghel sal neder gaen
Het liedje moet blijkbaar iets anders gezongen worden dan ‘Ic weet een
moelenaerinne’: de melodie van de eerste twee regels moet voor de tekstregels drie
en vier herhaald worden (wat blijkbaar bij het molenarinnenlied niet het geval was)
en bij de vijfde tekstregel moet de melodie dalen (zie Grijp 1991, 202-3).
Intrigerend, maar niet eenvoudig te begrijpen is:
Dit lyedekijn gaet op die wijse: ‘Ter Maes al opten Ryn, daer woent een
joncfroukijn fijn’, maer men sel die woerden van den lesten reghel wat
langhe in die mont houden ende draeyen, want men moet den Dutsen altijt
wat toe gheven van allen lyedekens, dat een mer ende dat ander min,
alsmen wel tedeghen sijnghen sal, anders en ist niet veeltswaerts den
sanghe
Uit de tekst van het lied zelf blijkt wat er bedoeld is met de aanwijzing dat men de
woorden van de laatste regel een beetje lang in de mond moet houden en draaien.
De laatste regel van elke strofe wordt namelijk afgesloten met een uitgeschreven
herhaling van woorden (bijvoorbeeld in strofe 1: O schoene maghet sonder ghelijcke
ghelijcke en ghelijcke): een versiering ter afsluiting van de strofe. Volgens het
opschrift is een zekere aanpassing aan de melodie voor elk Middelnederlands lied
nodig, hoewel niet altijd in gelijke mate.36
Een laatste opmerking over de wijze van zingen komt voor in het opschrift bij ‘O
Jhesus seker toeverlaet’, waar wordt opgemerkt dat het lied dikwijls in discant
(tweestemmig) gezongen wordt, hetgeen samenzang en dus hardop zingen impliceert.
Uit al deze voorbeelden blijkt dat de opschriften veel aandacht besteden aan de manier
waarop de liederen gezongen moeten worden. Dit lijkt een speciale eigenschap van
dit handschrift te zijn: niet voor niets noemde de musicoloog Louis Grijp de
opschriften ‘een goudmijn voor wie avontuurlijke wijsaanduidingen zoekt’ (Grijp
1991,216).
Daarnaast zijn er in de teksten zelf indicaties te vinden dat deze bedoeld waren
om gezongen te worden, namelijk verschillende soorten van herhaling (vgl. het twee-
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de criterium van Grijp: interne evidentie). Een achttal liederen bevatten kleine
herhalingen die passen in een gezongen tekst, bijvoorbeeld: Vre-vre-vreden/ Die God
bemint in deser tijt/ Die heeft sijn ewich leven in ‘Wi willen gode loven’ en Sijn
eyghen dienster wil ic sijn, ho sijn in ‘Jhesus die heeft ende heeft my uutvercoren’.37
Heel algemeen zijn grotere herhalingen, namelijk bisseringen die vaak twee regels
beslaan. Deze worden aangegeven door de herhaling van enkele woorden, gevolgd
door etcetera.38 Een voorbeeld uit vele:
Ick wil verhoechghen mijnen sin
Ende laten overlijden,
Daer werelts vroechde ende al haer mijn.
Tot Jhesum wil ic my tyden.
Daer werelts vroechde etcetera (42r)

Daarnaast komen ook refreinen voor: in twee gevallen is er een vaste regel die
terugkeert, in negen liederen is het refrein een strofe lang.39
Zowel inhoud van de opschriften als de vorm van de teksten geven duidelijk aan
dat de teksten bedoeld zijn om gezongen te worden. Een drietal liederen roept in de
eerste regel op tot samenzang: Mit vroechden ville wi singhen/ ende loven Triniteyt,
Laet ons suetlijken singhen en Nu laet ons singhen het is tijt (iets soortgelijks in de
slotstrofe van ‘Mit desen nyewen iaren’: Elc singhe vrolijc ave). Zingen doe je dus
met een groepje, denkelijk hardop, en met vreugde (zie bijvoorbeeld ook het al eerder
aangehaalde opschrift boven het eerste lied van de bundel: [...] Ende men macht
sijnghen tot alre tijt alsmen vrolijc is [...] uut vrolijker harten onbegrepen (F19r)).
Ook is het interessant om binnen de liedteksten de plaatsen te bezien die over
zingen gaan. Dan blijkt dat het motief van het zingen vaak eenzelfde context heeft.
Zingen is hemels, volgens veel liederen die het hiernamaals beschrijven: in de hemel
zingen de engelen. In de volgende strofe is de aankomst in de hemel zelfs synoniem
met het bereiken van het engelengezang:40
Och, rijck Heer God, hoe wel lust my
Uut deser werelt te scheyden.
O, Maria, weest my bij
Ende wilt mijn siel gheleiden.
Al is mijn aventuer dus cranck,
Als ic coem in der enghelen sanc
Sel droefheit van my sceiden.

Zingen wordt sterk geassocieerd met de hemelse vreugde en dat lijkt aan het zingen
in de aardse situatie een zekere glans te geven: zingen is verbonden aan een
verwachtingsvol verlangen en biedt een voorsmaak van de hemelse blijdschap. Uit
de opschriften blijkt nog dat veel van de liederen een contrafact van een
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wereldlijk lied zijn.41 Daaruit valt af te leiden dat de beoogde gebruikers het
wereldlijke lied goed kenden. Eerder merkten we op dat een aantal teksten vooral
geschikt lijkt voor jonge nonnen en dat zou ook in dit verband goed passen: zij kenden
de wereldlijke liederen nog, terwijl zij ook doordrenkt moeten raken van geestelijke
idealen. Daartoe zijn de contrafacten zeer geschikt.
In sommige opschriften worden de liederen met zoveel woorden gepresenteerd
als geestelijke contrafacten van wereldlijke liederen:
Dijt is verlanghen int gheestelijc ende beghint aldus, ende is eens hemels
lyedekijn (21v)
Noch op die selve wijse: ‘Troeren moet ic nacht ende dach’ int gheestelijc
(35r)Een suverlijc lyedeken van die mey int geestelijc (36r)
In andere liederenhandschriften gaat men nog een stapje verder en wordt het geestelijk
contrafact expliciet aangeprezen boven de wereldlijke variant, zoals bijvoorbeeld in
een codex uit het benedictinessenklooster Ebstorf bij de Lüneburgerheide bij Ulzen
(datering 1490-1520), waar de introductie bij een lied van de minnende ziel luidt:
Ift du begherest tho horende ifte tho synghende werlike senghe unde ghudt
tydvordriff tho hebbende, so holt dy tho dissen senghen42
Het lijkt ons waarschijnlijk dat deze nauwe aansluiting bij het wereldlijk lied ook de
richting aangeeft waarin de gebruikscontext van de liederen uit handschrift II 2631
gezocht moet worden, namelijk een gebruik vergelijkbaar met dat van het wereldlijk
lied. Deze liederen kunnen heel goed gezongen zijn geweest ter begeleiding van
arbeid, meer in het bijzonder lichamelijke, ritmische arbeid als weven of spinnen.
En al kennen we de ontstaansplek van het Brusselse handschrift niet precies, het is
toch frappant dat juist de tertiarissen vaak in hun levensonderhoud voorzagen door
activiteiten als naaien, spinnen en weven.43 Het zingen tijdens de arbeid sluit overigens
het overdenken van de inhoud van het lied niet uit, maar het handschrift geeft niet
expliciet aan dat dat de bedoeling is.44
Alles bijeen zijn er veel aanwijzingen dat de teksten uit II 2631 werkelijk bedoeld
zijn geweest om gezongen te worden. Sommige teksten bevatten een oproep tot
samenzang en het lied ‘O Jhesus seker toeverlaet’ zou volgens het opschrift dikwijls
tweestemmig gezongen worden: dat pleit tegen een geluidloos meditatief gebruik
van de liederen. Het is verhelderend om deze gegevens over het Brusselse handschrift
II 2631 te vergelijken met aspecten van het Leidse handschrift UB Ltk. 2058, waar
Van Buuren zijn bevindingen over de geestelijke lyriek als meditatiestof op baseerde.
We hebben gezien dat in het Brusselse handschrift de teksten steeds lyedekijn genoemd
worden; in het Leidse handschrift is dat (h)ymmekijn en ook de titel
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van de verzameling, Die gheestelicke melody, legt een relatie met muziek. De
Brusselse opschriften geven meestal een wijsaanduiding en meermalen instructies
over hoe men dient te zingen. De inleidingen in proza van het Leidse handschrift
hebben geen enkele wijsaanduiding of indicatie van een contrafact en er is geen
sprake van zingen: de teksten moeten worden ghelesen of ghedacht en het is expliciet
de bedoeling dat men de woorden overdencket (Obbema 1971, 47). Alle andere
elementen die erop wijzen dat II 2631 een liederenhandschrift is, ontbreken in de
Leidse verzameling: geen herhalingen van woorden of woorddelen, geen bisseringen,
geen refreinen.45 De Leidse codex bevat wel nog aanvullende aanwijzingen voor
meditatief gebruik, die weer in de codex uit Brussel ontbreken, te weten: het frequent
aanhalen van bijbelplaatsen en, nog duidelijker, de miniaturen: op bijna alle miniaturen
staan één of meer nonnen afgebeeld; door hun houding en door tekstbanderollen
drukken zij de gevoelens uit die door de tekst worden opgewekt en geven op die
manier een voorbeeld ter identificatie aan vrouwelijke religieuzen (zie de facsimile
Obbema 1972 en Obbema 1996, 168).
Het Leidse handschrift biedt de teksten aan als meditatiestof, de Brusselse codex
presenteert de teksten als liederen, die (minstens voor een deel) in een groep hardop
gezongen kunnen worden.46 Het vergelijkend onderzoek laat zien dat de samenstellers
een heel verschillend gebruik van de boeken en hun inhoud beoogden: beide
handschriften laten een mogelijke functie van dit type teksten zien. Pas als ook de
andere bronnen van de geestelijke lyriek als aparte verzamelingen onderzocht zijn,
zal duidelijk kunnen worden welke constanten er zijn in het beoogd gebruik van de
liederenverzamelingen. Gelukkig krijgt het onderzoek naar de laatmiddeleeuwse
liederenhandschriften de laatste jaren nieuwe impulsen. Het is een boeiend gebied,
niet in de laatste plaats omdat het zich bevindt op een brandpunt van actuele kwesties
in de medioneerlandistiek: de gendergerichte benadering, de studie van
verzamelhandschriften en de aandacht voor geschriften uit de sfeer van de Moderne
Devotie.
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Bijlage
Incipitregister II 2631
Knuttel
Aensiet hoe lustelijc is ons 91
die meye ontdaen

fol.
36r

Als ic aensie die min van
deser aerden

116

31r

Als ic aensie dit leven al

346

51r

Als ic beghin te dencken

390

36v

Claer luchtich
hoechgheboren

276

24v

Coemt Jhesus lief int herte 178
mijn

29v

Daer en is ghen rust in
deser tijt

394

55r

Daer isser raer dan ic
ghevinden can

395

37v

Dien edelen heer van
Brunsesvick

40v

Die strijt van Vlanderen is
opheven

38v

Die werelt heeft my in haer 403
ghewout

50v

Die wijnter die wil laten of 351

22r

Droch werelt my gruwelt
voer dijn weesen

352

49v

Druck heeft bevaen dat
harte mijn

405

34r

Een blijden moet in
teghenspoet

532

47v

Een enich een Een een
alleen

134

30r

God gruet u lieflich beelde 20
soet

88r

God heeft

149

36r

Hadyeu natuer hadyeu
solaes47

414

50r
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Her Danel ghy sijt soe
schoenen man

41r

Het bloeyet die werelt
ghenoegelic48

516

44r

Hier boven in den hemel

355

35v

Hoe luydt soe sanc die
geest uut rechter minnen

430

44v

Hij troer die troren wil

150

30v

Ic lide soe groet verlanghen 159

47r

Ic minde die warelt ende
haer jolijt

414

50r

Ic sach een ander enghel
scoen

319

33v

Ick wil verhoechghen
mijnen sin

166

42r

In alder werelt en is ghen 564
troest

45r

In hopen wil ic vrolijc
leven

167

52v

In liden ende in striden

462

51v

In liden groot heb ick
verdriet

463

27v

Jhesus die heeft ende heeft 174
my uutvercoren

54v

Jhesus mijn alre liefste heer 466

25v

Laet ons mit herten reyne 43
love49

87v

Laet ons suetelijken
singhen

328

33r

Mijn hartge dat leit
ghevanghen

183

52r

Mijn lyef is schoen ende
suverlijck

363

19r
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Mijn suete lief woent in
den hemel

570

43v

Min hartge dat wil ic Gode 45
opgheven

48r

Mit desen nyewen jaren

51

89r

Mit vroechden ville wi
singhen

361

19v

Mocht ic een weynich
spacieren

365

52v

Natur wij moten scheyden 484

23v

Nu laet ons huden vrolijc
sijn

34r

Nu laet ons singhen het is 57
tijt

89v

Nu wel heen ende dat moet 111
sijn50

29r

Och doot doot doot die
niement en spaert

39r

Och edel mens wilstu dijn 499
God bekennen

31v

Och licht des hemels schijn 192

46v

Och of ic in den hemel
waer

369

26v

Och waer ic in mijns
vaders lant

497

43r

Och voer die doot is troest 370
noch boet

49r

O Jhesus bant o vuerich
bant

196

53v

O Jhesus seker toeverlaet 106

46v

Onder allen vrouwen
wijntmen gheen

32r

292

Ons is een kijnt gheboren 43

87v

O reghenboech waerop so 369a
sedt die jonghelijnc sijne
sinnen

41v

O sceyden du crencste my 513
die moet

37r
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Trueren moet ic nacht ende 518
dach

35r

Tusschen se berch hoghe

40r

Van lieften coemt groot
lieften

520

46r

Verblijt u

29r

Voerlanghen voerlanghen 218
du doeste mijnre jongher
hartge pyne

21v

Weest ghegroet o maghet 304
soet

54r

Weest vrolijc het is
gheworden dach

109

53r

Wi moeten van deser
werelt scheyden

381

45v

Wi willen Gode loven

225

48v

Wy willen ons gaen
verheffen

382

20v

Wy willen vrolijc leven

30r

Eindnoten:
1 In dit artikel zijn de resultaten verwerkt van een onderzoekscollege over handschrift Brussel
KB II 2631, dat wij in het cursusjaar 1998-1999 aan de Universiteit Utrecht gegeven hebben.
Bij het ontwikkelen van onze ideeën hebben we veel gehad aan de gedachtenwisseling met de
deelnemers aan het college, die wij dan ook graag van harte willen bedanken: Sanne van Diejen,
Geurette Franken, Nienke van Geest, Trudy van Halderen, Rinke Klouwen, Else Marlies
Schaftenaar, Marjolein van Slooten, Helmut Stubbe, Esther Verhoeven, Marike van Zessen en
Corien Zweistra. Ook het commentaar dat Fons van Buuren, Jeske van Dongen en Louis Grijp
op een eerdere versie leverden, heeft ons zeer geholpen.
2 Zie voor verschillende aspecten van het onderzoek naar verzamelhandschriften Wackers 1996.
3 Er bestaat nog geen intergrale editie. Hermina Joldersma werkt aan een uitgave van de
Middelnederlandse gedeelten; een voorlopige versie is te vinden op
<www.acs.ucalgary.ca/~jol-dersm>. Daarnaast wordt in de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
te Leiden een afschrift van de tekst bewaard.
4 Identificatie van het watermerk is ontleend aan de kaartcatalogus op de Handschriftenleeszaal
van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Het watermerk is aangetroffen in de
Tresoriersrekeningen van het Stadsarchief te Leiden, 1509-18, sterke gelijkenis (‘var. ident.’)
vertonen bronnen uit Amsterdam 1508, Lille 1508-10, Langres 1510, Antwerpen 1512-19, Saint
Omer 1512-21, Düsseldorf 1513, Sassenberg 1513-16, Tours 1514, Osnabrück 1518-27,
Leeuwenhorst 1519-29, Namen 1520 en Utrecht 1520 (Briquet 8636-1).
5 De acrosticha zijn niet zo slordig als Knuttel wil doen geloven. In ‘Die wijnter die wil laten of’
luidt het acrostichon: ‘duufgen sustel’ (lees: ‘suster’), in ‘Natur wij moten sceyden’: ‘nltgn’
(‘neeltgen’ zonder klinkers, blijkbaar was dit de bedoeling en is er geen sprake van slordigheid),
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

in ‘Claer luchtich hoechgheboren’; ‘Catherina’ (in dit lied wordt ene Ysbrandus als auteur
genoemd) en in ‘Als ic aensie die min van deser aerden’: ‘Aleidis’ (in de laatste strofe met
diminutief ‘aeltgen’ genoemd).
Uit de beschrijving van Knuttel blijkt dat het strookje nog vastzat toen hij het handschrift
raadpleegde. Inmiddels is het losgemaakt (blijkens een aantekening in het handschrift is dit
gedaan door Emiel Wagemans op 24-8-1915), waardoor ook de tekst leesbaar is geworden die
onder het strookje stond: ‘Dese drie navollegede liedekens heeft een persoen ghedicht, maer
dat dorde lidekijn van jaren out wesen XIIIJ Jaer’.
Obbema 1996 laat zien dat de lokalisering van het Weense handschrift in het
Sint-Margarethaklooster van de tertiarissen te Amsterdam niet houdbaar is. Hij stelt geen nieuwe
plaats-bepaling voor, maar veronderstelt op grond van de aanspreekvormen dat de codex bestemd
was voor een kloostergemeenschap van vrouwen èn mannen (Obbema 1996, 172). Het liedboek
van Liisbet Ghoeyuaers wordt thans geplaatst in het Sint-Claraklooster van de
Clarissen-Urbanisten van Obbrussel te Brussel (ed.-Van Seggelen 1966, 23).
Zie voor Marigen Remen: Knuttel 1906, 68 en ed.-Werkgroep van Utrechtse neerlandici 1966,
xlvi-ii; voor Anna von Kollen (die misschien in een Zusterhuis in Emmerich leefde): Wilbrink
1930, 215-217 en Salmen & Koepp 1954, 3; voor Etheken Bernts dachter (kloostergemeenschap
niet nader geïdentificeerd): Obbema 1996, 168; voor suster Mertynken van Corcelles [?]
(begijnengemeenschap te Antwerpen): Obbema 1996, 174, noot 26; voor Liisbet Ghoeyvaers
en Johanna Cueliens (Sint-Claraklooster van de Clarissen-Urbanisten van Obbrussel te Brussel):
ed.-Van Seggelen 1966, 7, 8, 23 en tenslotte voor Catharina Tirs (het klooster Niesinck te
Münster, waar de zusters leefden volgens de regel van Augustinus): ed.-Hölscher 1854, V en
Wilbrink 1930, 14, 54-55.
Handschrift Berlijn SPK Germ Oct 190 (sigle Knuttel A) wordt door Bruning geplaatst in het
tertiarissenklooster van Sint Agnes (ook genaamd Sint Barbara) te Utrecht (ed.-Bruning 1963,
XXXIV-XXXV). Handschrift Berlijn SPK Germ Oct 185 (sigle Knutttel B) is afkomstig uit
het Lamme van Diesehuis te Deventer (Zusters van het Gemene Leven). G.G. Wilbrink leidde
dit af uit het voorkomen van de Deventer heilige Lebuinus en de vermelding in een ander lied
van ‘onse hilige patroensche Cecilia’; zij is de patrones van het Lamme van Diesehuis (Wilbrink
1930, 17-19). Overigens heeft ook deze codex een (slecht leesbaar) eigendomsmerk op het
schutblad: Dit boer hoert toe Zuster ... [afgesneden] nyestat int lijf kinderhuss, waaruit wellicht
opgemaakt kan worden dat het handschrift enige tijd in Zutphen geweest is (Wilbrink 1930,
22-24).
In Ebstorf zijn nog 51 codices, in Wienhausen 21; zie Giermann & Härtel 1994 VII, aldaar ook
een beschrijving van het Ebstorfer Liederhandschrift, 193-6 (editie: Schröder 1888); zie ook
Verfasserlexikon 2, 312-314. Van het handschrift Wienhausen bestaat een facsimile: Sievers
1954, zie ook Verfasserlexikon 10, 1046-1052.
Intrigerend is ook het handschrift Kopenhagen KB manuscripta Thottiana oct. 130, dat door
Thomas een Nonnenbrevier genoemd is (Thomas 1963, 119). Op dit handschrift komen we
hierna nog terug.
Lastiger te lokaliseren zijn de volgende codices. Handschrift Wenen ÖNB Ser. Nov. 12875
(sigle Knuttel C), dat door Obbema geplaatst is in een kloostergemeenschap voor mannen en
vrouwen, op grond van de aanspreekvormen (Obbema 1996, 172); het zogenaamde ‘Werdener
Liederhandschrift’, dat in de abdijkerk van Werden gevonden is, zou volgens Wilbrink
geschreven zijn in het Augustinessenklooster te Helmstedt, door één of meer Zusters uit Kampen
(Wilbrink 1930, 192-217; editie: Jostes 1888). Het handschrift is inmiddels onvindbaar (Van
Seggelen 1966, 81). Zie ook: Verfasserlexikon 10, 883-886.
‘Mannenhandschriften’ zijn er wel, maar ze zijn in de minderheid; het duidelijkste voorbeeld
is een handschrift uil de collectie van de KB te Brussel dat afkomstig is uit het klooster Ter
noot Gods te Tongeren (signatuur IV 421, ed.-Luc Indestege). Joldersma noemt twee andere
handschriften die mogelijk uit een mannenmilieu stammen, namelijk Michaelbeuern Ms. cart
1 en Das Hohenfurter Liederbuch (Joldersma 1997, 61, noot 14, zie ook Verfasserlexikon 4,
94-99). De positie van Brussel KB II 270 is niet duidelijk (handschrift F bij Knuttel, maar
inmiddels niet meer spoorloos, zie Lyna 1924); over dit handschrift bereidt Jeske van Dongen
(Universiteit Utrecht) een publicatie voor.
Een afwisseling van Latijnse en volkstalige liederen komt ook voor in: Berlijn SPK Germ Oct
190 (Sint-Agnesklooster te Utrecht), het handschrift van Catharina Tirs en Berlijn SPK Germ
Oct 280 (het liedboek van Anna von Kollen), en ook in Wenen ÖNB Ser. Nov. 12875, dat
mogelijk voor een gemengd publiek bestemd was.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

15 Beide toeschrijvingen komen voor in het liederenhandschrift Berlijn SPK Germ Oct 190, zie
ook Knuttel, 322-323 en 360.
16 waerlijc kan eventueel ‘oprecht’ betekenen (MNW 9, 1566), maar door de verbinding met
geestelijc ligt de betekenis ‘wereldlijk’ (MNW 9, 2228, s.v. wereltlijc) meer voor de hand.
17 Aangehaald in Van Buureri 1992, 239.
18 ‘Drie heren sijn uut ghetoghen’ is een wereldlijk lied, zie Antwerps liedboek CIX, waarvan de
eerste regel van de tweede strofe luidt: Die heeren zijn uut ghetogen (Joldersma 1982, I, 126-7
en II 202-5). ‘Heer God wie mach ic claghen’ is een geestelijk lied dat overgeleverd is in Berlijn
SPK Germ Oct 185 (Van Duyse III, 2365-8). ‘Het viel eens hemels douwe op een cleyn
maechdekijn’ is een geestelijk lied dat in Berlijn SPK Germ Oct 185 en Berlijn SPK Germ Oct
190 (en in verschillende drukken) is overgeleverd (Van Duyse III, 1874-9). Niet alle
wijsaanduidingen zijn reeds geïdentificeerd; ook is niet altijd duidelijk of een wijsaanduiding
een wereldlijk of een geestelijk lied aanhaalt. Een voorbeeld van een evidente verwijzing naar
een geestelijk lied is: ‘Dit lydekijn gaet op die wijse: “Och edel mens wilstu dijn God bekennen
So moestu al dat in is, etcetera”’ (F31r). Dit verwijst naar het volgende lied in het handschrift
(F31v).
19 Zie ook ‘Druck heeft bevaen dat harte mijn’ strofe 9, ‘Van lieften coemt groot lieften’ strofe
4, ‘Voerlanghen voerlanghen du doeste mynre jongher hartge pyne’ en ‘O regenboech Waerop
so sedt die jonghelijnc sijne sinnen’.
20 Zie ook ‘Ick wil verhoechghen mijnen sin’, strofe 3.
21 Het motief van de gewiste tranen is ontleend aan Openbaringen 7:17 en 21:4.
22 Ook het niet volledig overgeleverde ‘Wy willen vrolijc leven’ bevat het motief van de hemelse
maagden. Voor de weggeraakte bladen uit het handschrift zie Van der Poel (ter perse).
23 De kroon duidt aan dat de maagden bruid van Christus zijn en is misschien ook de beloning
voor de overwinning in de aardse strijd (MNW 3, 2129, s.v. crone), zie ook de Bijbel: I Petrus
5:4 en Openbaringen 2:10. Ook in ‘Wy willen ons gaen verheffen’ strofe 2 wordt Christus
‘croen daer maechden’ genoemd; dit lied stelt aan een groep die met ‘wij’ wordt aangeduid,
het eeuwigdurende feest in de hemel in het vooruitzicht, evenals de liederen ‘Mit vroechden
ville wi singhen’ en ‘Och of ic in den hemel waer’.
24 Het is opvallend dat het motief van de maagdendans anders is uitgewerkt in het handschrift
Brussel KB IV 421 (ed.-Indestege) dat uit een mannenklooster afkomstig is; zie hiervoor: Van
der Poel 1999.
25 Knuttel citeert dit lied (p. 371-3) naar Berlijn SPK Germ Oct 190; deze versie komt bijna
woordelijk overeen met die van Brussel KB II 2631.
26 Het zingen van liederen wordt vaker geassocieerd met de jeugd (zie Grootes 1987).
27 Van Buuren 1992. In Scheepsma 1997 komen een enkele maal gegevens over (leren) zingen
voor, maar het lijkt daarbij steeds over de Latijnse liturgie te gaan (p. 43-44, 53, 70, 280 noot
68 en 281 noot 78).
28 Geciteerd naar Van Buuren 1992, 236, zie ook Obbema 1971 en 1996. Het Leidse handschrift
vertoont sterke overeenkomsten met de handschrift 's-Gravenhage KB 75 H 42 en Wenen ÖNB
Ser. Nov. 12.875, al zijn de prozagedeelten daarin minder uitgebreid.
29 Voor de gebruikte criteria, zie Grijp 1991, 41-45.
30 Het gaat om elf opschriften. De representanten, die aangaven welke tekst de rubricator diende
in te vullen, zijn goed leesbaar. In drie gevallen is dat een d (waarschijnlijk zou het opschrift
beginnen met Dit lydeken...), in zeven gevallen een e (aan te vullen tot: Een suverlijc lyedeken
(vgl. 37r) of Een gheestelijc lyedekijn (vgl. 50r)). De representant bij ‘Weest ghegroet, o maghet
soet’ (54r) is een n, een duidelijke indicatie voor een opschrift als: Noch op die selve wijse (vgl.
30r, 31v, 35r). Dat betekent dat dit lied op de dezelfde wijs gezongen kon worden als het
voorafgaande (‘O Jhesus bant o vuerich bant’), hetgeen ook op formele gronden zeer aannemelijk
is.
31 Dat geldt met name voor ‘Ons is een kijnt gheboren’ en ‘Mit desen nyewen iaren’.
32 Er is een uitzondering: boven ‘Trueren moet ic nacht ende dach’ staat: Noch op die selve wijse
[...]. Door deze formulering is het evident dat ook deze tekst bedoeld is om gezongen te worden.
33 ‘Nu wel heen ende dat moet sijn’: vier melodiereferenties, ‘Mit vroechden ville wi singhen’ en
‘Och waer ic in mijns vaders lant’: drie referenties en ‘Wy willen ons gaen verheffen’, ‘Och of
ic in den hemel waer’, ‘Laet ons suetelijken singhen’: twee referenties.
34 Ook het opschrift bij ‘Och waer ic in mijns vaders lant’ houdt de mogelijkheid open om korte
regels te zingen en daarbij een andere melodie te gebruiken: ‘Die dorde wijse is, als men een
vaers in twee delt: ‘Het viel op eenen morghenstont’‘.
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35 Het eerste Middelnederlandse lied van het handschrift (‘Mijn lyef is schoen ende suverlijck’)
is in strofen geschreven, zo ook de eerste strofe van het tweede lied (‘Mit vroechden ville wi
singhen’), daarna worden de schrijfregels uitgevuld.
36 Grijp interpreteerde het opschrift anders: volgens hem moesten er in de laatste versregel melismen
(melodische reeksen van tonen op één lettergreep) gezongen worden om goed uit te komen met
de tekst (zie Grijp 1991, 207), Op grond van de liedtekst stellen we een andere interpretatie
voor: geen melismen, maar herhaling van woorden. In beide interpretaties zijn er meer noten
in de melodie dan lettergrepen in de tekst.
37 Dit verschijnsel komt ook voor in: ‘Voerlanghen voerlanghen, du doeste mijnre jongher hartge
pyne’, ‘Claer luchtich hoechgheboren’, ‘God heeft’, ‘Daer isser mer dan ic ghevinden can’,
‘Och doot doot doot die niement en spaert’ en ‘Her Danel ghy sijt soe schoenen man’.
38 Dit komt voor in 44 liederen. De bissering is overigens niet altijd bij elke strofe aangegeven.
39 Een refrein van één regel in: ‘Mit vroechden ville wi singhen’ en ‘Onder allen vrouwen wijntmen
gheen’; een refrein van een strofe in: ‘Ic sach een ander enghel scoen’, ‘Nu laet ons huden
vrolijc sijn’, ‘Min hartge dat wil ic Gode opgheuen’, ‘Weest vrolijc het is gheworden dach’,
‘Jhesus die heeft ende heeft my uutvercoren’, ‘Mit desen nyewen jaren’, ‘Nu laet ons singhen
het is tijt’; een aanvangsrefrein hebben: ‘Ic minde die warelt ende haer jolijt’ en ‘Ons is een
kijnt gheboren’. Drie liederen hebben zowel een refrein als bissering: ‘Druck heeft bevaen dat
harte mijn’, ‘Wi moeten van deser werelt scheyden’ en ‘Daer en is ghen rust in deser tijt’.
40 ‘Trueren moet ic nacht ende dach’, strofe 6. Het zingen van de hemelbewoners komt daarnaast
voor in: ‘Wy willen ons gaen verheffen’, ‘Hier boven in den hemel’, ‘Och waer ic in mijns
vaders lant’, ‘O sceyden du crencste my die moet’, ‘Mocht ic een weynich spacieren’, ‘Mit
vroechden ville wi singhen’, ‘Och of ic in den hemel waer’, ‘Wy willen vrolijc leven’ en ‘Ic
lide soe groet verlanghen’.
41 Het handschrift bevat 49 opschriften, waarvan er zes staan boven wereldlijke liederen. Van de
ove rige 43 (geestelijke) liederen zijn er 35 die blijkens het opschrift een contrafact zijn, meestal
van een wereldlijk lied.
42 Schröder 1888, 24. Het handschrift 's-Gravenhage 75 H 42 opent met de mededeling dat de
liederen gezet zijn op noetkins van weerliken liedekijns, om dat men die werlike worden sal
moghen vergheeten, want daer niet dan ydelheit in gheleghen en es. (Obbema 1996, 170).
43 Van Heel 1939, m.n. 57-61; zie voor handenarbeid bij de monialen van Windesheim (vooral
weven en spinnen) ook Scheepsma 1997, 60-62.
44 De rector Florens Radewijns adviseerde tijdens de arbeid te bidden en te mediteren, en hij
verwees daarbij onder meer naar het advies van Augustinus om bij het werk cantica divina te
zingen (Vregt 1882, 402 en Rehm, 1985, 232. Wij danken Ulrike Hascher-Burger voor deze
literatuurverwijzing).
45 Er zijn twee teksten die in beide handschriften voorkomen: ‘Hij troer die troren wil’ en ‘Verblijt
u’: sprekend genoeg hebben beide teksten in het Brusselse handschrift wel bisseringen en in
het Leidse niet. Overigens komt het thema van het zingen als onderdeel van de hemelse zaligheid
wel voor in het Leidse handschrift (vooral in ‘O ghi die Jhesus wijngaert plant’); en is bevat
het lied op Sint Agniet de zinssnede Soe wie dees ymmen sind of leest.
46 In het handschrift Wenen ÖNB Ser. Nov 12875, dat nauw verwant is met het Leidse, zijn
dezelfde teksten voorzien van muzieknotatie: daar worden ze wel als liederen gepresenteerd.
47 Aanvangsrefrein bij ‘Ic minde die warelt ende haer jolijt’.
48 Incipit bij Knuttel: ‘Tis al verdriet daer ic mi hene kere’.
49 Aanvangsrefrein bij ‘Ons is een kijnt gheboren’.
50 Incipit bij Knuttel: ‘Wel heen wel heen’.
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‘Dikke Duitsers in burger’
Over de functie van stereotiepe Duitslandbeelden in het werk van
Willem Frederik Hermans
Ute Schürings
1. Inleiding
In een recensie die op 9 augustus 1952 in De Groene Amsterdammerverschijnt, geeft
Harry Mulisch lucht aan zijn verontwaardiging over de novelle Het behouden huis
van Willem Frederik Hermans. Bij de wijze waarop de strijdende partijen in deze
tijdens de Tweede Wereldoorlog spelende novelle worden voorgesteld, past volgens
hem ‘een ruiterlijke verwerping. Want hoe worden de communistische partisanen
afgeschilderd? Uitsluitend moordend en vernielend uit wellust, hetgeen niet met de
werkelijkheid strookt. En hoe de nazi's? Als welgemanierd, behoedzaam, Beethoven
spelend. Zeker, de schrijver ironiseert dit, maar hij verzuimt om de bestiale destructie
aan te duiden, die achter deze correctheid woedt’ (Mulisch 1952). Mulisch veroordeelt
de vervalsing van de historische werkelijkheid en het naar zijn mening
tekortschietende ethische en politieke verantwoordelijk-heidsgevoel van een auteur
die slechts zeven jaar na het einde van de oorlog Duitse soldaten als beschaafd
beschrijft.
Misschien zou Mulisch de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid
tegenwoordig anders taxeren, maar uit zijn toenmalige recensie spreekt de mening
dat er geen belangrijke verschillen mogen zijn. Daarbij ziet hij over het hoofd dat de
beschrijving van de Duitsers als kunstzinnig en beschaafd aan een nationaal stereotype
beantwoordt dat in de tekst van Hermans een duidelijk te omschrijven functie vervult.
Stereotiepe beelden als deze waren toen al niet nieuw. Even gangbaar als het
genoemde cliché is de voorstelling van de Duitser als onderdanig en militaristisch.
Het betreft traditionele beelden die steunen op een lange geschiedenis in de literatuur.
De imagologie, een tak van de vergelijkende literatuurwetenschap, verricht onderzoek
naar deze nationale stereotypen, waarbij ze zich buigt over traditie en functie van
literaire beelden van ‘het andere land’1. Er bestaat in de Europese literatuur zoiets
als een traditioneel Duitslandbeeld, alsook een Nederlandse variant daarvan, waarover
reeds een studie is verschenen (Müller 1993). In dit artikel wil ik aandacht besteden
aan de Duitslandbeelden waarvan
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Hermans zich bedient; het is daarom op te vatten als een bijdrage aan de
comparatistische imagologie.
Voor een onderzoek naar het Nederlandse Duitslandbeeld is het werk van Willem
Frederik Hermans niet het meest voor de hand liggende object. Anders dan Harry
Mulisch of Cees Nooteboom stelt hij de verhouding tussen Duitsland en Nederland
nergens expliciet aan de orde. Ook komen er in zijn werk weinig Duitse personages
voor. Mij is het echter niet begonnen om een karakteristiek van Duitsland, maar om
de manier waarop Hermans de hantering van stereotypen tot een onderdeel maakt
van zijn literaire strategie. Aan de hand van enkele fragmenten uit de romans De
donkere kamer van Damokles en De tranen der acacia 's, en de novelle Het behouden
huis analyseer ik de literaire verwerking van stereotype Duitslandbeelden en hun
tekstuele functie. Daaraan voorafgaand schets ik beknopt de relevante aspecten van
het literaire Duitslandbeeld.

2. Kunstzinnig en militaristisch: facetten van het literaire Duitslandbeeld
De imagologie beweegt zich in het spanningsveld tussen de historisch-politieke
achtergrond van een tekst en zijn esthetische functie. Ik richt mij in dit artikel op de
literaire functie van nationale stereotypen in het werk van Hermans. Het is daarbij
van cruciaal belang dat de beschrijving van Duitse (of Nederlandse) personages
afgemeten kan worden aan bepaalde conventies, waardoor aan de overeenkomsten
en afwijkingen een betekenis kan worden toegekend. De comparatist Karl Ulrich
Syndram (1991) benadrukt het verband tussen nationale clichébeelden en literaire
conventies, als hij schrijft: ‘Within the text, images fulfill a textual function: the
typification of a literary character as representative of his nation, the description of
countries and their inhabitants: all that follows textually established patterns, adheres
primarily to established conventions of representation. In this respect, they are no
different from other literary conventions, and should be studied in the aspect of their
conventionality’ (186). In het hierna volgende zal ik dan ook ingaan op de
belangrijkste trekken van het Duitslandbeeld, zoals dit zich aftekent in de moderne
Nederlandse literatuur, in het bijzonder die van na de Tweede Wereldoorlog.
In 1946 publiceerde Bert Voeten Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940-1945. Het
boek oogstte veel lof van critici, beleefde enkele herdrukken en werd bekroond met
de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Hermans schreef een vernietigende
bespreking,2 waarin hij de auteur een schromelijk gebrek aan originaliteit verwijt:
‘Er staat praktisch geen oorspronkelijke regel in het dagboek van Voeten’ (89). ‘Het
boek staat vol frasen’, poneert Hermans elders. ‘Frasen zoals zij toen in de praat van
alle dag te pas kwamen, over de moffen, de jappen, de gelederen die worden gedund
en aangevuld (...)’ (91).
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Tot de clichés die Voeten debiteert, behoort de volgende voorstelling van de Duitser:
‘Toen ik, diep in den nacht, naar mijn kamer ging, zag ik duidelijker dan ooit te
voren, de “Kultur” als een groteske camouflage, een reusachtig, protserig pleisterwerk
rondom het diepste wezen van den gemiddelden Duitscher, die niet meer is dan een
straf gedresseerd beest met strookleurige manen’ (146).3 In dit citaat zijn de twee
kanten van de Duitser, en Duitsland, herkenbaar, die steeds weer terugkeren in de
moderne Nederlandse literatuur. Enerzijds representeert Duitsland het
militaristisch-agressieve, de kadaverdiscipline en de onmenselijkheid (‘een straf
gedresseerd beest’), anderzijds de cultuur, de kunst en de filosofie, het gevoelvolle
en fantasierijke (Duitsland als de natie van dichters en denkers). Onder invloed van
de Duitse terreur in de bezettingstijd evalueert Voeten deze kant als ‘een groteske
camouflage’. Het ligt voor de hand dat de militaristische en barbaarse trekken van
het Duitslandbeeld in de eerste naoorlogse jaren domineren. Voeten rept van ‘het
Kadaver-Gehorsam’ (9), van ‘de barbarie’ (41) en van ‘de barbaren’ (55). Maurits
Dekker bestempelt de Duitsers in zijn veelgelezen roman De laars op de nek (1946)
als het ‘biervolk, dat op grove soldatenlaarzen Neerland's rustige tuin was
binnengestormd’, als ‘Nietzsche's blonde beesten’ en als ‘de Pruisische soldeniers’
(501).4 In het boek 5 jaar onder Duitschen druk spreekt de journalist J.H.D.
Kammeijer van ‘den vechtlustigen Pruis’ en van het ‘slavenvolk’ (Kammeijer 1946,
10 resp. 185). Toch verdwijnt in deze jaren het beeld van Duitsland als bakermat van
kunst en gevoel niet geheel. In de populaire roman Die van ons (1945) van Willy
Corsari doet een artieste op een gegeven ogenblik de volgende waarderende uitspraak
over de Duitsers: ‘Je weet hoe de Duitsers zijn tegenover kunstenaars... zo heel anders
dan de Hollanders’ (103).5 Verwant aan deze visie is de neiging tot vervoering die
Bomans de Duitsers een aantal jaren later toekent in Van de hak op de tak (1984)
(Müller 1992, 164).
Het uit twee componenten opgebouwde beeld van Duitsland bestaat al heel lang.
In ‘Brieven van een nutteloze toeschouwer’ schrijft Louis Couperus op 1 augustus
1914 over ‘het hard militarisme’ van ‘les Prussiens’, maar ook over ‘de schoonheid
in de Duitse ziel.’6.
Men kan echter nog veel verder teruggaan, tot De l'Allemagne van Madame de
Staël uit 1810 en Publius Cornelius Tacitus' geschrift Germania. Tacitus beschrijft
in Germania, een verslag uit 98 na Christus, de Germaanse volkeren als onbedorven,
dapper en trouw. Eenvoud (simplicitas) en vrijheid (libertas) vormen de pijlers van
hun bestaan. Het klimaat in Germanië is koud en onbehaaglijk, het bosrijke landschap
zonder bekoring (Tacitus 1959, 20). Er ontstaat een nogal positief beeld van
primitieve, onbedorven mensen. Hoewel Tacitus geen historische objectiviteit
nastreefde, wordt Germania eeuwen later juist gelezen als een historisch document7.
Door de humanistische receptie in de zestiende eeuw krijgen de begrippen ‘Germaans’
en ‘Duits’ dezelfde betekenis. In de negentiende eeuw beroepen Duitse nationale
krachten zich op het door de humanisten gemodificeerde beeld van Tacitus. De
positieve kanten daarvan nemen zij over als beeld van het Duitse
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nationale karakter. Hier dient vooral de Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte te
worden genoemd, die in zijn Reden an die deutsche Nation (1807/08) een nationaal
bewustzijn tracht te creëren, dat gegrond is op een gemeenschappelijke geschiedenis.
Daartoe kwalificeert hij de Duitsers als ‘Urvolk’ en de Duitse taal en cultuur als
superieur aan andere Europese culturen (Fichte 1978).
Rond deze tijd schreef Germaine de Staël haar beroemde werk De l'Allemagne,
waarin het door Tacitus geïnspireerde beeld van Duitsland doorwerkt. Net als
Germania begint De l'Allemagne met de beschrijving van een onherbergzaam
landschap met eindeloze wouden. Daarbij wordt vooral de ongereptheid van Duitsland
benadrukt: ‘La multitude et l'étendue des forêts indiquent une civilisation encore
nouvelle[...] mais de vastes bruyères, des sables, des routes souvent négligées, un
climat sévère, remplissent d'abord l'âme de tristesse’ (De Staël 1968, 51).8 De Staël
beschrijft Duitsland als het land van de Romantiek, met bijbehorende inwoners: ‘La
puissance du travail et de la réflection est aussi l'un des traits distinctifs de la nation
allemande. Elle est naturellement littéraire et philosophique’ (De Staël 1968, 57).9
Een diep zieleleven, eenzelvigheid en goedmoedigheid zijn eigenschappen die zowel
Tacitus als Madame de Staël aan de Duitse mens toekennen.
In de tweede helft van de negentiende eeuw verandert dit beeld door de stichting
van het Duitse Rijk, door de Bismarck-oorlogen en, niet in de laatste plaats, door
toedoen van auteurs als Heinrich Heine en Ludwig Börne. De oude romantische
versie wordt echter niet verworpen, maar aangevuld met nieuwe elementen. Aan het
romantische Duitslandbeeld wordt een militaristisch-agressieve trek toegevoegd.
Duitsland is daardoor aan de ene kant fantasierijk, geneigd tot dromen en filosofisch;
aan de andere kant gedisciplineerd en oorlogszuchtig. Op de verbinding tot een
stereotype structuur - ook aanwijsbaar in de Nederlandse literatuur - is de benaming
‘Deux Allemagne’ van toepassing (vgl. Fischer 1979, 38; vgl. ook Leiner 1989, 154).
Hermans zet de stereotiepe voorstellingen van Duitsland en de Duitsers eigenzinnig
naar zijn hand. In verschillende studies is aangetoond dat hij zich bedient van wat
Glaudemans (1990) ‘strategisch realisme’ genoemd heeft (131). Deze vertelstrategie
houdt in dat met behulp van realistische technieken een schijn van authenticiteit
wordt gewekt, die vervolgens wordt ontmanteld als een onhoudbare illusie (cf. Janssen
1976). Nationale stereotypen kunnen hierbij uitstekende diensten bewijzen. In
‘Antipathieke romanpersonages’ beweert Hermans (1967) immers dat de
werkelijkheidsvoorstelling van de lezer voor 99 procent uit vooroordelen bestaat
(117). Daartoe behoren stellig ook de nationale stereotypen. Hun herkenning vergroot
de waarschijnlijkheid van de tekst, zoals door Joep Leerssen (1996) wordt
beklemtoond: ‘It is the very nature of commonplace and stereotype that they obtain
their meaning, not in their reference to empirical reality, but in their reference to
earlier similar statements. Stereotype functions against a yardstick, not of ‘truth
value’ but of ‘recognition

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

142

Een typische keverkop?
©Erven Willem Frederik Hermans
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value’, much as in the poetics of mimesis it was habitually pointed out that literary
representation ‘worked’ by way of its vraisemblance (verisimilitude) rather than its
vérité (truth)’ (55). Om een beschrijving voor realistisch te doen doorgaan, zijn de
categorieën ‘waarschijnlijkheid’ en ‘herkenbaarheid’ van groter belang dan het
criterium ‘overeenstemming met de historische werkelijkheid’.
Daarmee is echter in het werk van Hermans slechts een voorlopig doel bereikt.
De realistische voorstelling fungeert als ‘de brug naar de normaliteit’ (Glaudemans
1990, 307), die in een volgend stadium wordt opgeblazen. Met speciale aandacht
voor de stereotiepe uitbeelding van Duitsers zal ik deze ontwikkeling beschrijven in
De donkere kamer van Damokles. In de andere werken die ik wil behandelen, De
tranen der acacia's en Het behouden huis, bevorderen de nationale clichés niet alleen
de geloofwaardigheid, maar constitueren zij vooral een wereld die bizar en verwarrend
is.

3. Duitslandbeelden in het werk van Hermans
3.1. De tranen der acacia's (1949)
In De tranen der acacia's wordt tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog
een werkelijkheid beschreven waarin misverstanden en onzekerheden hoogtij vieren.
Centraal staan de vragen naar waar en onwaar en naar schuld en onschuld;
tegenstrijdigheden bepalen het handelingsverloop. Hermans gebruikt nationale
stereotypen om de Duitse deserteur Ernst te beschrijven, maar ook om de
identiteitsproblematiek van de Nederlandse hoofdpersoon Arthur Muttah te
verbeelden.
De gegevens over de identiteit van de protagonist wijzen in twee tegenovergestelde
richtingen: zijn grootmoeder scheldt hem uit voor ‘stinkjood’10, terwijl zijn Franstalige
vader hem als een Germaan aanduidt. Deze laatste karakteristiek verdient een nadere
beschouwing: ‘Cet Arthur! Is hij niet jong? Natuurlijk is hij jong. De hele wereld
ligt voor hem open. Hij is een gebieder! Hij is geboren als heerser! Hij is blond, hij
is sterk. Hij is een germaan. Hij behoort tot dat ras zo cynisch, dapper en machtig.
De wereld ligt aan zijn voeten. Hij overziet haar met een treurige glimlach en
onbarmhartige wolvenogen. De melancholie der heersers! [...] Het is avond en het
uur is romantisch. Dan zingen de Teutonen in hun droefgeestige wouden en verlangen
naar de dood. Alleen de sterken verlangen naar de dood, omdat zwakken het sterven
vrezen’ (306). Wat heeft dit te betekenen? Op de persoon van Arthur en zijn
levensomstandigheden zijn deze uitspraken nauwelijks van toepassing. Het gaat om
een stereotype met een rijke geschiedenis, samengesteld uit elementen die afkomstig
zijn uit twee tradities. Tacitus benadrukt de natuurlijkheid van de Germanen: dapper,
blond, sterk, machtig en onbarmhartig. De droefgeestige wouden en het gezang zijn
uit dezelfde traditie afkomstig. De voorstelling van de Germanen als melancholiek
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herinnert daarentegen aan het Duitslandbeeld van Mme de Staël, waarin romantische
elementen als doodsverlangen en melancholie zijn geïncorporeerd. De geciteerde
beschrijving heeft niets te maken met de individuele persoon Arthur Muttah en
contrasteert met de identiteit die zijn vader hem later, net als zijn grootmoeder, geeft
door hem het paspoort van een dode Belgische jood te geven (329). Maar ook op
zichzelf markeert deze in het Frans uitgesproken karakteristiek het isolement van
Arthur. Hij wil bij de wereld van zijn vader horen, maar deze laat hem niet toe. Arthur
herhaalt zijn vaders woorden in zichzelf (‘Il est beau, germanique, fort’ - 307), als
om de afstand tot zijn vader te verkleinen. Echter, doordat de Nederlandse Arthur
door zijn Franstalige vader als een Germaan wordt gekwalificeerd, gebeurt het
tegenovergestelde. Hermans refereert op deze manier immers aan de oude oppositie
tussen Romanië en Germanië. De indeling van Arthur bij de Germanen berust op de
oude Romeinse grenslinie die deze gebieden scheidde. Volgens deze scheidslijn
hoort de vader bij een andere wereld dan de zoon. Hermans grijpt terug naar de
Europese geschiedenis en Europese denktradities en bedient zich van de daaruit
voortgekomen stereotypen om de identiteitscrisis van zijn protagonist vorm te geven.11
Ook voor de karakteristiek van de enige Duitse romanfiguur, de deserteur Ernst,
maakt Hermans gebruik van aloude sjablonen. De voormalige SS-soldaat leeft
teruggetrokken in een kleine kamer, waar hij werkt aan zijn autobiografie. Voordat
het moeizame schrijfproces op gang komt, moet hij ‘veel en zwaar ijsberen’ (130).
Ernst beantwoordt aan het geijkte beeld van de wat trage Duitse dichter. In zijn
kamertje kan hij pianomuziek horen: ‘Het buurmeisje van één hoog begon piano te
spelen. Door de aanleg van de buizen in de keuken, was er geen enkel vertrek in het
huis waar men dit pianospelen zo duidelijk kon horen als in deze uitbouw. Toch was
het ook onduidelijk genoeg, dat hij de fouten en de verkeerd gelegde crescendi en
decrescendi niet horen kon, en daardoor leek het of het meisje heel mooi speelde’
(130). Ernst houdt zich niet alleen bezig met literatuur, maar heeft ook verstand van
muziek: als hij het pianospel beter had kunnen horen, waren de fouten hem niet
ontgaan. Het personage Ernst belichaamt het cliché van de romantische, kunstzinnige
Duitser.12
Dit is echter slechts één kant van de zaak, want de gedeserteerde SS'er verkondigt
ook de meest vreselijke ‘volkse’ denkbeelden: ‘Het is het noodlot van het Duitse
volk altijd de nederlaag te lijden. Wij kunnen slechts overwinnen in de nederlaag.
Dat is geen formule, dat is realiteit. Tatsache! Er is geen enkel volk ter wereld dat
voor een zo groots-tragische roeping is geschapen! Het grootste en schoonste dat ten
ondergaat, bewijst daarmee dat het het schoonste en grootste is. Tussen ons en de
andere volken der aarde bestaat dezelfde scheiding die er tussen lichaam en ziel
bestaat. Wij zijn de ziel der wereld, de anderen slechts het lichaam’ (78).
Nationaalsocialistische volkspsychologie wordt hier vermengd met de voorstelling
van Duitsland als ziel van de wereld en de natie waarop een noodlot rust. Dit
gedachtenbrouwsel verraadt een racisme dat ook tot uiting kwam in de etnische
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theorieën van nationalistische stromingen (vgl. Dann 1994, 267). De organische
metaforiek en het beeld van het superieure Duitsland als ziel van de wereld passen
in de traditie van Fichtes Reden an die deutsche Nation. Al met al voegt Ernst zich
soepel in de ‘Deux Allemagne’-structuur: aan de ene kant is hij artistiek onderlegd,
maar aan de andere kant hecht hij geloof aan nationalistische fabeltjes.
Elders in de roman komt een vergelijkbare organische metafoor voor. De duistere
Deen Sörensen, die Oskar in de gevangenis ontmoet, smeedt grootse toekomstplannen.
Het gaat er daarbij vooral om zoveel mogelijk macht te veroveren: ‘En dan zullen
wij eens zien wat wij van dit land kunnen maken. Een land als Nederland kan de
brains van de wereld worden!’ (110-111) Het beeld van Nederland als de hersenen
van de wereld doet sterk denken aan het beeld van Duitsland als ziel van de wereld.
Het lijkt er niet toe te doen wie zo'n hoogmoedige voorstelling van zaken geeft, een
Duitse soldaat of een gevangene van de Duitsers, zij is steeds uitermate dubieus. Het
geloof in het bestaan van een ‘goede’ kant wordt daardoor ondergraven. Slechts vier
jaar na de bevrijding laat Hermans in De tranen der acacia's de courante tegenstelling
tussen ‘goed’ en ‘fout’ achter zich. Met behulp van nationale stereotypen karakteriseert
hij romanfiguren, daarbij spelen morele categorieën geen rol.

3.2. Het behouden huis (1952)
In de novelle ‘Het behouden huis’ komt de fundamentele tegenstelling tussen natuur
en cultuur tot uitdrukking. De cultuur manifesteert zich in de luxe van de badplaats,
bijvoorbeeld in de artificiële omstandigheden waarin zeldzame vissoorten ten koste
van veel inspanningen in leven worden gehouden. Tegenover deze kwetsbare cultuur
staat de woeste natuur buiten het stadje (Raat 1985, 118-119).
De Duitse verhaalfiguren, in het bijzonder de kolonel, vertegenwoordigen hetzelfde
obsolete cultuurbegrip. Zijn scheerritueel symboliseert een civilisatie die is verstard
tot een aantal rigide gedragsregels. ‘“Zolang ik in dienst ben,” zei hij, “heb ik mij
elke ochtend geschoren, precies om half zeven, met warm water. Ik ben vandaag
precies veertig jaar in dienst. Geschoren met warm water, oorlog of geen oorlog!
Dat is wat ik onder cultuur versta! [...] De cultuur geeft geen pardon! Cultuur is
eenheid! Buitengewone omstandigheden bestaan alleen als uitvlucht! Wie aan
buitengewone omstandigheden toegeeft, nàh! die is al eenvoudig geen cultuurmens
meer!”’13 De cultuuropvatting van de kolonel beperkt zich tot reinheid en pedante
punctualiteit. Zij bestaat slechts uit de volharding in een absurd ritueel. Zoals Raat
(1985) heeft aangetoond, wordt op subtiele wijze gesuggereerd dat de cultuur van
de Duitse kolonel niet meer is dan een façade (119). Hij wijst in dit verband op de
volgende zin: ‘Zijn nek en achterhoofd waren in lange tijd niet geschoren en begroeid
met mosachtig wit pluis’ (100). Slechts het vooraanzicht van de kolonel is verzorgd.
Wat daarachter schuilgaat, is verwaarloosd en verouderd.
Ook in de beschrijving van de andere Duitse militairen treft de gehechtheid aan
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uiterlijke vormen. Zij zijn zeer beleefd en ordelijk: ‘Ook werd er geen rommel meer
gemaakt. Een week later waren er 's ochtends in de tuin twee bezig kleden te kloppen.
Op de piano gaven zij uitsluitend klassieke muziek ten beste. Steeds hetzelfde: Für
Elise van Beethoven en de Turkse Mars’ (100). Het is een bizar tafereel: Duitse
soldaten die zich hartje oorlog onledig houden met kleden kloppen en pianospelen!
Hermans grijpt terug naar een nationaal stereotype (de Duitser als ordelievende
muziekminnaar), dat in de gegeven situatie een grotesk effect sorteert. De Duitse
personages belichamen een gedegenereerde beschaving, die alle vitaliteit ontbeert.
De monotone herhaling van de pianostukken drukt wederom verstarring uit (Raat
1985, 119).
In ‘Het behouden huis’ wordt de draak gestoken met de Duitsers als hoeders van
een orde waaraan zijzelf ten prooi vallen. Zo laat de kolonel het slot van de kelderdeur
repareren, dat zijn manschappen bij hun aankomst in de villa hebben opengebroken.
Als hij later achter dezelfde deur wordt opgesloten, wordt hij het slachtoffer van dit
correcte gedrag. Het cliché van de onberispelijke Duitser (Blaicher 1992, 209 en
345) ondergaat een ironische vervorming. Ook de kunst wordt de kolonel fataal: de
partizanen spannen hem eerst op in het frame van de vleugel en hangen hem
vervolgens op aan een pianosnaar (121 en 123).
Hiervoor schreef ik dat de Duitsers een beschaving representeren die geen
levenskracht bezit en derhalve ten dode is opgeschreven. Het is zelfs mogelijk te
betogen dat deze ondergang al een feit is. Dezelfde Duitsers zijn immers een barbaarse
oorlog begonnen, en de protagonist heeft in een Duits concentratiekamp gezeten.
Daarmee krijgt de voorstelling van de Duitsers in de novelle ook een ander facet: zij
staan niet alleen voor beschaving, hoe weinig vitaal ook, maar tevens voor
barbaarsheid. De overeenkomst met het idee van de ‘Deux Allemagne’ springt in
het oog. Doordat de Duitse soldaten tegen een achtergrond van oorlogsgeweld muziek
maken, wordt de relatie geaccentueerd tussen de twee componenten die in dit begrip
zijn verenigd. Elke ordenende handeling van de Duitsers wordt geïroniseerd. De
verstarring van hun cultuur strekt zich wellicht ook uit tot hun oorlogshandelingen.
In dit licht bezien verwijzen het bevreemdende en zelfs onheilspellende gedrag van
Duitsers in de villa naar hun onbegrijpelijke daden in de Tweede Wereldoorlog. Ook
deze vloeien voort uit een volstrekt versteende civilisatie.
Het zijn trouwens niet alleen de Duitsers die de orde proberen te handhaven, op
hun manier doen de partizanen dit ook. Na de herovering van de villa beginnen zij
met opruimen. Zij verrichten hun vernietigingswerk met een grondigheid die bijna
spookachtig aandoet. Netjes hangen zij hun slachtoffers op in de boom in de tuin
(123). Daarbij valt een interessante parallel te constateren met Germania. In hoofdstuk
12 schrijft Tacitus dat de Germanen verraders en overlopers in bomen plachten op
te hangen.
In de novelle van Hermans zijn de rollen omgekeerd, waardoor de begrippen ‘goed’
en ‘fout’ eens te meer worden gerelativeerd. In ‘Het behouden huis’
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worden geen serieuze uitspraken gedaan over het Duitse nationale karakter of over
de gangbare strijdwijze van partizanen. De in het begin van dit artikel geciteerde
kritiek van Mulisch gaat voorbij aan een literaire strategie die zich van nationale
stereotypen bedient.

3.3. De donkere kamer van Damokles (1958)
Anders dan in De tranen der acacia's en ‘Het behouden huis’, heeft het gebruik van
nationale stereotypen in De donkere kamer van Damokles primair de functie een
illusie van authenticiteit op te wekken. Pas in tweede instantie wordt het aanvankelijk
opgeroepen beeld van de werkelijkheid in twijfel getrokken. De lezer van de roman
wordt doelbewust misleid. Deze misleiding is mogelijk doordat eerst een
geloofwaardig beeld van de werkelijkheid is geschetst. Overeenstemming met de
historische feiten is geen doel op zichzelf; de realistische passages zijn onderdeel
van een bepaalde vertelstrategie. Janssen (1976) formuleert dit als volgt: ‘De roman
die de onkenbaarheid van de werkelijkheid tot thema heeft, werkt met een aantal de
werkelijkheid suggererende middelen: de historische stof [...], de personale
vertelsituatie [...], de nauwkeurige beschrijving van geografische (dit is buiten de
roman bestaande) situaties en het gebruik van de tegenwoordige tijd hierbij [...]’
(61).
De karakterisering van de Duitse romanfiguren past binnen deze strategie; de
toestand van permanente onzekerheid waarin de lezer wordt gebracht, manifesteert
zich hier en detail. In eerste instantie beantwoordt de beschrijving aan het
conventionele verwachtingspatroon van de lezer. De indeling in ‘goed’ en ‘fout’
wordt gerespecteerd, terwijl eveneens wordt geappelleerd aan de kennis die de
doorsnee lezer bezit van de historische feiten (Smulders 1983, 129).
Het is volkomen vanzelfsprekend dat Osewoudt de Nederlandse officier Dorbeck,
die hij nooit eerder heeft gezien, helpt en onder zijn leiding voor het verzet werkt.
Een buurman van Osewoudt, Evert Turlings, is lid van de NSB en een naïeve
bewonderaar van Hitler. Turlings familie was eerder ongunstig getypeerd, en het
verbaast dan ook niet dat de zoon de foute kant kiest. ‘Evert Turlings keerde
bruingebrand uit de krijgsgevangenschap terug. - Prachtkerels zijn die Duitsers,
Osewoudt! Wacht nog drie maanden en ze hebben Engeland ook verslagen! Het is
het sterkste leger van de wereld! Hitler is een genie!’ (25)14
Deze scène verleent extra glans aan het optreden van Dorbeck. Hij stelt zich teweer
tegen de Duitse bezetter en verdedigt het vaderland, waardoor hij de belichaming is
van de ‘echte held’ (23-24). De Duitse soldaten worden daarentegen als onnozel en
ijdel geportretteerd. Als Osewoudt een gevangenis fotografeert, waarvoor een Duitser
op wacht staat, reageert deze aldus: ‘De Duitser kreeg het in de gaten. Hij ging, in
plaats van alarm te maken, nog strammer in de houding staan’ (29). In deze satirische
beschrijving is het cliché van de gehoorzame, domme onderdaan herkenbaar (Blaicher
1992, 49 e.v.). Duitsers worden gezien als vertegenwoordigers van de bezettingsmacht
en gereduceerd tot de rol van vijand. Duitse
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soldaten en Nederlandse verzetsstrijders staan als duidelijk onderscheiden partijen
tegenover elkaar in een eendimensionale wereld (Smulders 1989, 5).
Dit uit heldere tegenstellingen opgebouwde beeld boet spoedig aan scherpte in.
Een verandering die al wordt aangekondigd in de episode waarin Osewoudt zich
vermomt door een bril met geslepen glazen te dragen. Zijn vage waarneming wordt
nauwgezet beschreven: ‘Alle rechte lijnen werden bol en mistig, de kleuren van de
bestrating, de huizen, de daken en de hemel vloeiden in elkaar als plassen waterverf.
Wanneer hij zijn hoofd bewoog, werd de wereld van elastiek’ (64). Wat duidelijk te
onderscheiden was, verliest zijn contouren, kleur en vorm: Osewoudt krijgt uitzicht
op een wereld, waarin niets meer vaststaat. Deze ontwikkeling wordt in het vervolg
van het verhaal zichtbaar in de beschrijving van het verzet. Het personage Labare
betoont zich tegenover Osewoudt wars van nutteloze heldenmoed (84), maar in
Duitse gevangenschap roept hij pathetisch ‘“Leve het vaderland”’, hetgeen hem op
een schop komt te staan (188) (Raat 1984, 465). De zo nuchtere verzetsman gedraagt
zich inconsequent.
Diverse situaties lijken nu inbreuk te gaan maken op het vertrouwde beeld. De
volgende scène speelt zich af in een restaurant. ‘Er kwam Duitse muziek uit de radio.
Er zaten Duitsers aan de tafeltjes: grijze officieren van de luchtmacht, groene van
de SS, dikke Duitsers in burger. Ook waren er dikke Hollanders met dunne
dossiermappen, die zaken deden’ (100). Duitsers in uniform en Duitsers die zich
hebben volgevreten op kosten van bezet Nederland, zijn overeenkomstig de
verwachting van de lezer. De dikke Hollanders detoneren op het eerste gezicht, maar
dit zijn collaborateurs. Het contrast tussen lichaamsomvang en mappen verleent de
beschrijving een satirische toets. Er wordt getornd aan de volstrekte eenduidigheid
die tot dan toe bestond.
Nadat Osewoudt gevangen is genomen, ziet hij tijdens het verhoor Duitsers zonder
de hoofddeksels die bij hun officiële uitmonstering horen. Het uniform begunstigt
de perceptie van de Duitsers als een homogene vijandelijke macht en accentueert de
dreiging die van hen uitgaat. ‘Vreemd was het deze geüniformeerde Duitsers hier zo
te zien rondlopen of zij gewone kantoorbedienden waren. De indruk werd vooral
versterkt doordat zij, hoewel in uniform, natuurlijk geen petten ophadden. Het was
of hij voor het eerst Duitsers zonder petten zag’ (147).
De eerste Duitser die Osewoudt ondervraagt, draagt de naam Wülfing. Hij wordt
als zeer beschaafd en voorkomend afgeschilderd. Hij biedt Osewoudt koffie aan en
richt zich met de volgende woorden tot hem: ‘Allerlei praatjes doen over ons de
ronde, meneer Osewoudt, maar u begrijpt wel, wij hebben er geen enkel belang bij
als beulen en barbaren op te treden! [...] U en ik moeten nu komen tot een gesprek!
Een gewoon gesprek van mens tot mens! Is er iets mooiers op deze wereld dan het
gesprek? Ik vraag mij zelfs af of er iets is dat de mens in zo hoge mate van het dier
onderscheidt als het gesprek! Zijn wij toch menselijk!’ (148) De zalvende nadruk op
‘menselijk’ en ‘gesprek’ contrasteert schril met het gedrag van degene die deze
woorden in de mond neemt. Wülfing chanteert Osewoudt met zijn
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moeder, die in handen van de Duitsers is, om informatie van hem los te krijgen.
Niettemin noemt hij het verhoor een ‘gesprek’. Deze verdraaiing van de feiten wordt
versterkt door de hoogdravende toon. De opmerking over het gesprek, waardoor de
mens zich van het dier onderscheidt, maakt een absurde indruk. Het is overduidelijk
dat Wülfing zich extreem ‘onmenselijk’ gedraagt: hij is de wolf in schaapskleren.
De situatie illustreert de Latijnse spreuk ‘homo homini lupus’ en verklaart aldus de
naam Wülfing. Beschaving fungeert als dekmantel voor ‘wolfachtig’ gedrag en de
hooggestemde taal moet de rauwe werkelijkheid verbloemen. De karakteristiek van
Wülfing als wreed en cynisch strookt met het bekende beeld van de ‘foute’ Duitser,
maar bevat ook noties als cultuur en beschaving en beantwoordt aldus aan het ‘Deux
Allemagne’-cliché.
Het lot van Osewoudt is nauw verbonden met dat van de Duitse officier Waldemar
Ebernuss. Dit personage kent meer diepgang dan Wülfing en maakt een ontwikkeling
door. In het begin is hij uitsluitend de vreemde overheerser die Osewoudt als een
soort levensverzekering probeert te misbruiken. Maar de macht van Ebernuss brokkelt
af en tenslotte is deze officier gereduceerd tot zijn doodsangst. Dan valt op dat hij
van meet af aan reeds is voorgesteld als een zwakke en decadente figuur, die vol
ijdelheid zijn uiterlijk verzorgt, viooltjesparfum gebruikt (een leidmotief) en
homosexueel is.
Ebernuss zet alles op alles om zijn huid te redden. Zijn wanhoop en zijn huilerige
sentimentaliteit laten een persoon zien die voor zijn leven vreest. Deze
allesoverheersende doodsangst maakt hem tot een deerniswekkend schepsel, dat zijn
superioriteit heeft verloren. Daardoor beantwoordt Ebernuss niet langer aan het
ongenuanceerde beeld van de dader. De tegenstelling tussen dader en slachtoffer
wordt opgeheven. De positie van Osewoudt en Ebernuss is even hopeloos; zij zullen
spoedig sterven en zijn verantwoordelijk voor elkaars dood. Een parallel die de
opheffing van de tegenstelling onderstreept. Een detail aan het einde van de roman
markeert deze ontwikkeling eens te meer. De Duitse officier Krügener, die de
overeenkomst tussen Osewoudt en hem benadrukt (‘Wij zijn allebei slachtoffers
[...]’), fungeert daar als diens chauffeur. ‘De officier liep naar de auto en hield het
rechterportier voor Osewoudt open. Zijn pet die op de voorbank lag, gooide hij
achterin’ (233). Deze gedienstige man, die zijn pet achteloos op de achterbank gooit,
lijkt in niets meer op de wrede geüniformeerde vijand van weleer.
In de slotfase van De donkere kamer van Damokles treedt een jonge Nederlandse
SS'er op. Hij wordt getypeerd als een Germaan, op een wijze die herinnert aan het
vaderlijke portret van Arthur Muttah: ‘Hij had een hoog voorhoofd en daaronder, in
ondiepe kassen, de groene wolvenogen van de wildste germaanse stammen’ (292).
Dit personage bestempelt zichzelf als een ‘amorele theoreticus’ (293) en sluit het
bestaan van een geldige moraal uit: ‘De warhoofdige filosofen die onze westerse
beschaving gemaakt hebben, die dachten dat er verschil was tussen schuld en
onschuld. Maar ik zeg: in een wereld waar iedereen de doodstraf krijgt, daar kan
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er geen verschil tussen onschuld en schuld bestaan’ (293). Doordat de begrippen
‘schuld’ en ‘onschuld’ hun geldigheid verliezen, ontvalt de basis aan de indeling in
‘goed’ en ‘fout’.
Ook hier valt een vermenging van stereotypen te constateren. De hardvochtige
theorie wordt uitgerekend verwoord door een Nederlander die dienst heeft genomen
in de SS. Dat juist dit personage de filosofische kwintessens van de roman formuleert,
brengt tot uitdrukking dat de courante morele categorieën niets meer waard zijn. De
wijze waarop vooral de Duitse romanfiguren in De donkere kamer van Damokles
zijn uitgebeeld, ondersteunt de opzet van de roman vraagtekens te plaatsen bij wat
de lezer voor reëel houdt. Dat het beschrevene aanvankelijk overeenstemt met de
traditionele voorstelling van Duitsland, draagt bij aan het schijnbaar realistische
gehalte van de roman. Maar vervolgens gaat de romanwerkelijkheid sterk lijken op
het beeld dat in een lachspiegel verschijnt. Deze vervorming strekt zich ook uit tot
de Duitse romanfiguren. Tal van situaties laten nu een andere interpretatie toe en
geven aldus gestalte aan het thema van de onkenbare werkelijkheid (vgl. Bahlke
1993, 245).

4. Besluit
De voorafgaande analyse heeft aangetoond dat stereotypen van Duitsland een
substantieel bestanddeel vormen van Hermans' vertelstrategie. De clichés over dit
land en zijn bewoners, waarvan hij zich in zijn verhalende proza bedient, maken deel
uit van de twintigste-eeuwse Nederlandse cultuur en wortelen in een traditie die
teruggaat tot Tacitus en Madame de Staël. In een soort demontagetechniek bewerkt
Hermans deze conventionele beelden, door kunstgrepen als karikaturisering en
ironisering, tot het subversieve effect verzekerd is. - De demontage van courante
voorstellingen blijft in het werk van Hermans overigens niet beperkt tot nationale
stereotypen: algemeen gedeelde opinies vormen daarin steevast een dankbaar doelwit.
De demontagetechniek manifesteert zich zowel op de korte als op de lange baan.
In het eerste geval worden standaardbeelden van begin af aan door ongerijmdheden
aangetast. Deze strategie, die goed zichtbaar is in De tranen der acacia's en ‘Het
behouden huis’, heeft onvermijdelijk tot gevolg dat ook de werkelijkheidsconceptie
van de lezer aan het wankelen wordt gebracht. Dat hetzelfde procédé ook op de lange
baan werkzaam kan zijn, blijkt uit de analyse van De donkere kamer van Damokles.
Mede met behulp van stereotiepe Duitslandbeelden wordt in deze roman eerst een
vertrouwd beeld van de werkelijkheid opgebouwd, dat in een volgend stadium grondig
wordt ontmanteld. Een werkwijze die eveneens consequenties heeft voor de
werkelijkheidsopvatting van de lezer en de morele categorieën waarop deze berust.
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In hun vermaarde handboek Theory of Literature schrijven Wellek en Warren (1956):
‘Verisimilitude in detail is a means to illusion, but often used, as in Gulliver's Travels,
as a decoy to entice the reader into some improbable or incredible situation which
has ‘truth to reality’ in some deeper than a circumstancial sense’ (213). Ongetwijfeld
hebben zij niet aan het werk van Willem Frederik Hermans gedacht, maar niettemin
definiëren zij diens strategisch realisme. Hij gebruikt realistische technieken om de
lezer een lokaas voor te houden. Deze herkent een vertrouwde wereld, hapt toe en
spartelt vervolgens aan een haak, waaraan hij uit het lauwe water van zijn solide
geachte werkelijkheidsconceptie wordt getrokken. Daarna volgt de confrontatie met
de verontrustende waarheden die in het werk van Hermans worden verkondigd. Het
doelbewuste gebruik van nationale stereotypen past geheel binnen deze strategie,
omdat zij een zeer verleidelijk lokaas vormen.
Met dank aan Yoka Kooistra en G.F.H. Raat voor de vertaling
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Meisje doodt Man: Een (post) moderne lezing van Vincent Mahieus
‘Tjoek’
Frans-Willem Korsten
Ergens tussen 1950 and 1952 schrijft de Nederlands Indische auteur Vincent Mahieu
(pseudoniem van Jan Boon) het verhaal ‘Tjoek’. Het is een beladen tijd, zowel politiek
als persoonlijk. Na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1949 is alle
Indo's aangezegd te kiezen welke nationaliteit zij willen voordat de band met
Nederland officieel wordt verbroken. Die band zal officieel worden verbroken in
1954. Het is voor de meesten een pijnlijk, bijna onverdraaglijk dilemma. Uiteindelijk
kiest Boon -als 80% van alle Indo's - voor de nationaliteit van zijn vader, de
Nederlandse. Later zal hij in literair opzicht kiezen voor zijn half Indische moeder
door te schrijven onder haar naam: Robinson.2 Wanneer Mahieu ‘Tjoek’ schrijft, is
hij maar enkele jaren verwijderd van de definitieve beslissing. De belangrijkste
thema's in het verhaal zijn identiteit, wording, splitsing, en verlies. En alhoewel de
concrete historische keuze waar Boon voor stond niet letterlijk ter sprake komt,
suggereren deze thema's dat het verhaal ten dele een reflectie is op de historische
omstandigheden.
Het verhaal behelst, in het kort, het volgende. Na de beschrijving van een landschap,
en na de introductie van een aantal andere personages, concentreert de verteller zich
op een Indo meisje dat Tjoek heet, ofschoon ze officieel Gerda heet. Haar leven
wordt beschreven, en met name haar hevig verzet tegen jagers. Zij walgt van het
doden van dieren en het eten van vlees. Toch is het een van de jagers, Elmo, die haar
opvoedt. Vervolgens leert zij Man kennen; een Indo jongen die officieel Sylvester
heet. De twee beginnen een leven voor zichzelf op het Chinese kerkhof, levend in
een tombe die zij hebben omgevormd tot Het Groene Huis. Ondanks haar eerdere
en felle verzet tegen de misdaad van jacht wordt Tjoek nu medeplichtig. Man is een
bekwaam jager en voorziet het tweetal van de middelen waarmee zij wellicht ooit
een nieuw leven kunnen beginnen, elders; Tjoek verkoopt het vlees en de huiden op
de markt. De band tussen het tweetal krijgt speciale glans door de gezamenlijke jacht
op een mythisch dier, Si Badak, dat1
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niemand ooit heeft kunnen vangen. In de zoektocht naar Si Badak traint Man Tjoek
in het jagen en ze wordt daarin bekwaam. Zo bekwaam dat ze op het eind Si Badak
kan doden, met het geweer dat ooit aan haar opvoeder Elmo behoorde. Alleen, wat
zij denkt dat Si Badak is, blijkt Man te zijn, die haar naam een laatste keer
uitschreeuwt en dan sterft, wegzinkend in het moeras.
De relatie tussen Man en Tjoek - beiden Indo's - wordt in het verhaal letterlijk
beschreven als een twee-eenheid. Met het eind van het verhaal verliest een van de
twee haar ‘andere’ deel, en een complete leefwijze. Er is wat dit aangaat een spiegeling
met de concrete historische omstandigheden waarin Boon verkeert. Omdat Boon
moet kiezen tussen twee nationaliteiten, en daarmee twee leefwijzen, staat ook hij
op het punt een deel van de twee-eenheid die hij als Indo was te verliezen. Die
spiegeling is interessant studiemateriaal. Maar in de lezing die ik hier voorleg,
concentreer ik me niet op zo'n autobiografische motivering.3 De relatie tussen het
leven van Boon en zijn werk is al onderwerp van studie (zie bijvoorbeeld Paasman
1994, maar ook Rob Nieuwenhuis 1978, of Rudy Kousbroek in zijn nawoord bij
Tjoek, 1994). Ik beschouw het werk van Mahieu vooral als behorend tot de
Nederlandse (post) moderne, postkoloniale literatuur - waarmee de historische link
met Indonesië relevant blijft, maar niet het centrale punt van studie is.4
Een van de voornaamste postmoderne en postkoloniale kenmerken in het verhaal
is wel het tegelijkertijd ‘waar’ kunnen zijn van tegengestelde proposities. Neem
bijvoorbeeld de manier waarop het verhaal is opgebouwd en naar een eind toewerkt.
‘Tjoek’ is de Indo uitspraak van ‘choke’: een geweerloop die kegelsgewijs is versmald.
Als gevolg van die versmalling van de loop naar het eind wordt de hagel meer
geconcentreerd, dodelijker, maar wordt het ook moeilijker om te raken. Tjoek krijgt
haar bijnaam dus omdat zij explosief is, geconcentreerd, gevaarlijk, direct. Een andere
duiding van de titel is dat het verhaal zich qua opbouw spiegelt aan die smal
toelopende loop van het geweer. Het verhaal start breed, met een panorama van een
landschap, versmalt zich tot een aantal figuren, dan smaller tot het leven van Tjoek
en Man om te eindigen met het richten van Tjoek op Man. De vorm van de plot heeft
dus dezelfde vorm als die van de loop van het geweer: beide wijzen kegelsgewijs
naar het eind - dood. Tegelijkertijd is het allerlaatste beeld in het verhaal dat van
Tjoek die als een foetus opgerold op haar bed ligt. Dat beeld van een in zichzelf
gevouwen figuur is eveneens niet toevallig. Naast de vorm van de kegel speelt de
opgekrulde vorm van de moederschoot een even belangrijke rol in het verhaal. Terwijl
de kegel en de richting die daaruit volgt lineariteit benadrukt, verbeeldt de
moederschoot cycliciteit. Beide begrippen zijn cultureel beladen in hun relatie tot
de begrippen plot en progressie. Door hun simultaan optreden vormen ze de eerste
indicatie dat ‘Tjoek’ een postmodern, tevens postkoloniaal werk is. Postmodern
omdat in die literatuur de plot als chronologisch geordende reeks is geproblematiseerd.
In plaats daarvan komen vormen van re-cycling. Postkoloniaal omdat in die literatuur
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de idee van progressie en het doel van de geschiedenis is geproblematiseerd. In het
vervolg zal ik kijken of die indicatie klopt.

1. Chinese Fragmenten: aangrenzendheid en metonymie
In het verhaal komen verschillende Chinese elementen voor. Het belangrijkste deel
van het verhaal speelt zich af op een Chinees kerkhof en in een Chinese graftombe.
Drie maal wordt een personage vergeleken met een Chinees afgodsbeeld of een
Chinese Boeddha; er passeert een Chinese vaas, en Chinees perkament. Bovendien
is een van de personages de Indo-Chinees Go, de enige die naast Tjoek en Man
bezeten is van de jacht op Si Badak. Een mogelijkheid is hier de Chinese elementen
te lezen als realistische details die verwijzen naar een buitentekstuele werkelijkheid.
De tekst vormt dan een uitdaging op verkenning te gaan naar die werkelijkheid.
Chinezen wonen sinds lang in de verschillende delen van wat nu Indonesië is. Men
kan de fragmenten dus simpelweg zien als realistische details die het verhaal een
couleur locale verlenen. Dat zegt echter niet veel over de betekenis van deze
elementen met betrekking tot de rest van de tekst.5
Binnen het verhaal contrasteert het Chinese kerkhof waar Tjoek en Man gaan
wonen met een ander kerkhof, waar de Europeanen worden begraven - in het bijzonder
Mans grootvader. Het kleine beeld van Jezus aan het kruis dat in de platte grafsteen
van grootvader is uitgehouwen vergelijkt Man met ‘een mismaakte melaatse bedelaar
[...] weerloos achteroverliggend, reddeloos verloren en beroofd van de mogelijkheid
tot wederopstanding’ (176). Via de metaforische vergelijking van Christus met de
bedelaar worden zowel verval en rotting als wederopstanding symbolisch aangeduid.
Man zelf geeft de voorkeur aan een ander type graf: ‘o nee, als hij dood was, zou hij
nooit zo belachelijk op een kerkhof willen liggen. Hij zou willen sterven als het hert,
als de vogel in de wildernis. Grafloos en deel van de aarde’. (178). De vergelijking
tussen Man en het hert en de vogel is metaforisch, maar die vergelijking wordt
beheerst door het metonymisch gegeven dat mens en dier via de dood in dezelfde
aarde belanden, of daartoe terugkeren. Deze andere vorm van verbinding is ook
geïmpliceerd in het Chinese graf waarvan de vorm expliciet wordt aangeduid als ‘het
grafmodel van de moederschoot’ (156). Het graf wordt door deze benoeming
onderdeel van een vruchtbare, vruchtbrengende beweging. Voorts is het graf dat door
Tjoek en Man wordt bewoond niet primair een symbolische ruimte, maar een
bewoonde. Het graf is een afgesloten ruimte, kan daardoor hol worden, en vervolgens
worden verfraaid tot huis. De relatie tussen ruimte, hol, huis is daarmee niet
symbolisch, maar metonymisch gemotiveerd: de drie raken aan elkaar, blijven
onderdeel van elkaar.6
Nog een ander voorbeeld. Het Chinese kerkhof wordt negatief gefocaliseerd door
de volwassenen, als een dodelijke plaats waar ratelslangen en schorpioenen huizen
en waar geesten en malariamuggen over de graven van de verdoemden zwerven
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(157). Vanuit het perspectief van de verteller is het de perfecte wereld voor de
kinderdroom, een wereld waarin ‘eerlijke natuur’ (167) spontaan en vanzelfsprekend
haar gang gaat. Dienovereenkomstig wordt de wereld van het Chinese kerkhof voor
Tjoek als een droomwereld beschreven. Voor Tjoek is het kerkhof mythisch
gelocaliseerd in de tijd. Hier kan ze haar eigen sterrenconstellaties creëren, ‘de hele
wereld’ overzien vanaf de hoogste grafheuvel, en die wereld veranderen in haar eigen
gefantaseerde paradijs (164). Deze wereld, als haar wereld, staat tegenover de
werkelijke omdat deze wereld ‘geen haat of liefde kende, geen wit of zwart, geen
voor of tegen’ (163). Beschreven op deze manier lijkt het kerkhof een autonome
wereld, ver weg van de werkelijke wereld van alledag, ver weg van de stad. Maar
deze ogenschijnlijke staat van een pure afgeslotenheid is tevens onmogelijk vanaf
het begin omdat het kerkhof geen natuur is - natuur beschouwd volgens het cliché
van ‘tegengesteld aan de maatschappij’. Het kerkhof betreft de verwevenheid van
natuur en maatschappij: Tjoek en Man gaan daar leven en hebben er niet alleen een
huis, maar ook hun eigen zaak.
Aldus beschouwd kan ik het Chinese kerkhof en het Chinese graf, en de andere
Chinese fragmenten opvatten als een uitdaging om het verhaal te lezen in termen
van metonymie. De Chinese fragmenten vormen dan het startpunt voor een lezing
die uitgaat van de vraag: waar, hoe, op wat voor manier, en met wat voor effect is
aangrenzendheid - het aan elkaar raken of het in elkaar verglijden van dingen - zo
belangrijk? Verwevenheid, of het feit dat dingen aan elkaar grenzen wordt ook wel
aangeduid als contiguïteit. Ik richt me daar nu verder op.
Aan het begin is Tjoek het jonge kind dat geniet van het leven met de kinderen
uit de buurt. Ze is een onvermoeibare zwerver, niet gebonden aan een plek, en tegelijk
principieel, een vechter, een ‘panter’ en ‘boskat’ (170), die zichzelf tot doel heeft
gesteld de dieren te verdedigen, een droomster die gerechtigheid nastreeft. Maar
naarmate het verhaal vordert en zij groeit, raken de dingen steeds meer met elkaar
vervlochten. Haar principes blijken niet langer houdbaar omdat er zo veel in iets
anders verglijdt, of aan iets anders raakt. Omdat zij haar dromen wil realiseren begint
de vegetariër de dieren te verkopen die Man met zijn dagelijkse jachtpartijen heeft
vergaard. Daarmee verandert ook hun leven in de natuur. De jacht wordt een vorm
van bedrijvigheid en de stad die eerst zo ver weg leek, vindt zo zijn plaats in de
natuur. En ook de stad als symbool van de alledaagse realiteit tegenover de
droomatmosfeer verandert. Het leven in de grote stad wordt Tjoeks droom. De stad
trekt aan vanwege haar gracieuze lijnen en contouren, de dames in avondkleding, de
villa's, gala's, kortom: de luxe en de weelde. Tjoek droomt van tochten naar Europa,
Amerika, Shanghai en Singapore. Levend in de natuur hangt Tjoek stadsfoto's aan
de muur. Opposities worden dus ingezet en dan verbonden, met elkaar vervlochten.
De stad is geen metafoor meer voor het besmettelijke of vieze, de stad is metonymisch
aanwezig aan de muur en in het gedrag van Tjoek en Man.
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Zelfs bij een zo sterke oppositie als die tussen jager en prooi wint de contiguïteit:
Het lis, het riet, het zwijgende lis en riet, het beschermende en koesterende
lis en riet, het nest met het stuntelige reigersjong dat moedig zelf gaat
leven, de moerasslang, nader glijdend met knipperloze ogen en schichtige
dubbeltong, de hem volgende slangenreiger met wijze, statige stap, de
haar volgende jager, gebukt met glanzend geweer en glanzende ogen,
tredend in de weg van de met kroos en modder versierde krokodil,... het
eeuwenoude verhaal dat zo moe wordt, zo moe dat de hand op de cello
slapen gaat. (168-169).
De passage begint met: ‘Het lis, het riet’, planten die geen individuele manifestaties
zijn, maar eerder verbeelden hoe dingen altijd aan elkaar raken, langs elkaar, tegen
elkaar glijden. Deze planten leveren het materiaal voor een nest, bieden bescherming
aan zowel jong als jager. En de passage eindigt met muziek - opnieuw een verbeelding
van iets dat verglijdt, dankzij het aan elkaar grenzen van noten en aan elkaar raken
van klanken die samen de muziek maken. Muziek is illustratief voor de contiguïteit
in het verhaal. Dat wordt nog versterkt door het eerste personage dat wordt
geïntroduceerd: mijnheer Barrès, de cellospeler. Niet alleen heeft hij alle plafonds
uit zijn huis laten slopen om één ruimte te krijgen, zijn muziek doortrekt ook de hele
omgeving, alsmede het verhaal, omdat het ook zijn muziek is waarmee het verhaal
eindigt.
Het in elkaar verglijden, aan elkaar raken, is steeds verbonden met de Chinese
fragmenten. Het Chinese kerkhof duidt een wereld aan ‘waartoe alles eens terugkeert
na een kort bestaan van leven, van beschaving kan men zeggen, want daarna houdt
alle ontwikkeling weer op’ (158). Hier schetst de verteller niet een oppositie tussen
leven en dood. Het begrip ‘terugkeer’ suggereert een verschuiving.
Dienovereenkomstig fungeren individuen als ‘toevallige manifestatie van hun
omgeving, toevallig levend en snel weer oplossend in de roerloze oneindigheid’.
(158). Het element van contiguïteit is wel het sterkst verbeeld met het Chinese kerkhof
als een plaats van behuizing. Naar aanleiding van dit element uit het verhaal stelde
Mahieu: ‘Alle elementen zijn historisch (alleen herrangschikt), ook het wonen in een
graf [...] en zelf meegemaakt (niet van horen zeggen).’ (Nieuwenhuis 1978:519). En
Beekman (1996:527) noemt een autobiografische tekst waarin ‘Boon decribes a large
Chinese graveyard, beyond Tanah Abang, where squatters had built rough dwellings
amidst the large Chinese tombs [...]. He calls this ‘endless territory [that is] half
kampong and half graveyard’ a ‘wonder complex’ that is both a city and a village’.
Deze beschrijving van het kerkhof als een mix van niet bewoonde en bewoonde
wereld, als een eindeloos gebied, een miraculeus geheel is precies waarmee ‘Tjoek’
start. In dit opzicht grenst de tekst aan de werkelijkheid. Maar de aangrenzendheid
is niet beperkt tot een autobiografische motivatie. De oppositie tussen leven en dood
wordt ontkracht door het kerkhof te beschrijven als een plaats van terugkeer, en die
terugkeer wordt nog concreter uitgewerkt doordat een van de tombes het huis
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wordt van de kinderen. En het is daarbij niet alleen een huis als thuis, maar ook een
handelsplaats, een bedrijf.7
Ik maak een tussenbalans. Door de Chinese fragmenten niet primair te beschouwen
als realistische details maar als richtingaanwijzers voor een lezing, kon ik zien dat
die fragmenten een belangrijk kenmerk van het verhaal aanduiden. Dat kenmerk is
dat geen enkele oppositie uiteindelijk stand houdt omdat alle elementen aan elkaar
raken, of in elkaar verglijden. En in ‘Tjoek’ is dat niet de enige manier om opposities
te ondergraven.

2. Bevestigen en ontkennen: de rol van ‘de’ geschiedenis
Verhalen kunnen op verschillende niveaus proposities bevatten. Personages kunnen
concreet argumenteren, maar ook verhaalvormen kunnen een propositionele inhoud
hebben. De vorm van het verhaal is tegelijk een voorstel om de tekst als zodanig te
lezen: een autobiografie als autobiografie en een sprookje als sprookje. Het
kenmerkende bij ‘Tjoek’ is dat de tekst autobiografie is en tevens sprookje.
Mensen die hebben geleefd waar Mahieu leefde, zeggen dat de scènes die hij
beschrijft ‘waar’ zijn, of zo herkenbaar (Nieuwenhuis 1978, Cleintuar 1989). Een
veelzeggende controverse, in dit verband, betreft Mahieus oordeel over Hella Haasses
Oeroeg. In Mahieus ogen was die novelle onwaarachtig omdat Haasse de jeugd van
de jongens beschreef op een manier die niet strookte met ‘de’ werkelijkheid (zie
Paasman 1994, vooral de discussie tussen Mahieu's dochter, Siem Boon, en Rudy
Kousbroek). In overeenstemming met Mahieus stellingname in dezen is Tjoek
autobiografisch onderbouwd. Over Man zegt Mahieu bijvoorbeeld: ‘Ik vereenzelvigde
me met de figuur Man of met mijn eigen figuur toen ik ongeveer twaalf jaar was en
in die tijd erg veel jaagde en zwierf. 90% van wat in het verhaal staat is echt beleefd,
de resterende 10% is “intuïtief doorvlochten”’ (Cleintuar 1994:64). Het dubbelleven
dat Tjoek leidt is op eenzelfde manier onderbouwd. Tjoek is wild, fel, explosief in
haar eigen ruimte, maar beschaafd, dociel en hypocriet als Gerda, in de omgeving
van de stad. Over zijn eigen jeugd zegt Mahieu: ‘Eigenlijk leidden wij een dubbelleven
en spraken wij twee talen. Het ene leven was het leven thuis en op school, met een
taal die erg veel leek op de schriftelijke taal. Het andere leven was op straat met een
taal die erg veel leek op Papiamento. We moesten er erg voor oppassen deze twee
werelden niet door elkaar te halen. In beide gevallen deed dat pijn’ (Nieuwenhuis
1978:515). Dus of het nu is door het presenteren van realistische details of door de
presentatie van autobiografisch onderbouwde gevoelens en ambiguïteiten, in beide
gevallen wordt een realiteitseffect bewerkstelligd; dit verhaal lijkt ‘waar’.8
Tezelfdertijd wordt het verhaal op verschillende plaatsen gepresenteerd als een
sprookje. Ondanks het feit dat het landschap aan het begin heel realistisch wordt
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beschreven, krijgt datzelfde landschap een sprookjesachtige werking. Tjoek ziet de
wereld van het kerkhof als een sprookjeswereld met ‘tienduizend bergen, met de
vijfduizend kastelen en duizend ivoren torens’ (164). De Indo-Chinees Go wordt in
zijn zoektocht naar Si Badak ook wel Don Quick Shot genoemd, naar Don Quichot,
die andere jager op hersenschimmen. De referentie naar Cervantes definieert het
verhaal anders. Het is niet langer realistisch, integendeel: het betreft hier een volstrekt
fictieve wereld. Hetzelfde gebeurt wanneer het geluid van vogels in het moeras wordt
vergeleken met ‘een signaal van rovers. Of de namaakbijl van de vader van Klein
Duimpje’ (157). Met die namaakbijl wordt de wereld in het verhaal voorgesteld als
fictief. Het is de verteller die de bijl ziet als een namaakbijl, terwijl die voor de
kinderen in het verhaal werkelijk is. Via Don Quichot en de sprookjeselementen
wordt de leefwereld dus voorgesteld als fictief. De vraag is niet welke van de twee
nu het meest waar is: het gaat om het grensgebied dat zo is gecreëerd waarbinnen
verteller en lezer moeten zien te balanceren.
Balanceren: dat kenmerkt ook Mahieus positie als Indo, en de positie van de twee
hoofdpersonen, Tjoek en Man. G.L. Cleintuar omschreef de Indo als volgt:
‘Indo-Europeanen hebben zichzelf altijd beschouwd als de belangrijkste verbinding
tussen Oost en West [...] als een medium waardoor het Westen het Oosten beter kon
begrijpen, door gebruik te maken van de kennis die de Indo had van het land, het
volk, de talen en het ethos. Tevens maakte de mix van Indo-Europese cultuur het
westen begrijpelijk voor een groter deel van de Indonesiërs [...] De gigantische
veranderingen in de twintigste eeuw [...] brachten [de Indo's] in de lastige positie
van buffergroep tussen de belangen van Oost en West die in toenemende mate heviger
botsten’. (Cleintuar 1971:21). Elders vangt Cleintuar de beschreven positie in de
metafoor van de amfibie.9 Die metafoor benadrukt dat de Indo niet een wankelaar is
tussen twee posities, maar iemand met een eigen aard. (Cleintuar 1994:89).
Tezelfdertijd verbeeldt de metafoor van de amfibie een simultane bevestiging en
ontkenning. Schrijvend onder de naam Tjalie Robinson (1970:14) benadrukte Mahieu
vooral die gelijktijdigheid van tegengestelde posities als kenmerkend voor de Indo.
Zeker wanneer we de allusies naar de bijbel volgen die het verhaal bevat, wordt
de spanning van simultane bevestiging en ontkenning duidelijk. Enkele allusies naar
de bijbel zijn: ‘de weg, als het enige stuk waarheid en leven’ (157, vgl. Johannes
14:6); ‘ontzie de armen van geest’ (170, vgl. Mattheüs 5:3); ‘bewogen door een
kolossaal gevoel van ontferming’ (180, vgl. Mattheüs 9:36, Marcus 8:2); ‘want ze
weten niet wat ze doen’ (188, vgl. Lucas 23:34). Het zijn vooral allusies naar Jezus
Christus, de Messias, en redder. Expliciet speelt Jezus een rol in relatie tot het graf
van Mans grootvader. Die rol is opmerkelijk, allereerst omdat grootvader gedurende
zijn leven geen tekenen heeft vertoond van geloof. Maar ondanks die desinteresse
in het geloof is dit het graf volgens het ontwerp van grootvader zelf:
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Ik wil niet onder zo'n zware kei liggen, maar onder de blote lucht [...] Aan
het hoofdeind komt een zware staande zerk met een gekruisigde Jezus in
een nis. Aan mijn rechterzijde een eveneens rechtopstaande marmeren
plaat, waarin worden uitgehouwen mijn Winchester. 450 en mijn Paradox,
mijn Mauser en mijn Bayard, mijn jachtmes van Solingen en mijn jachtmes
van Tjibatoe. Aan mijn linkerzijde komt een marmeren plaat met mijn
vrienden: de banteng en de tijger, het everzwijn en de mliwis. Geen naam
en geen datum. Howgh. (176)
De relatie tussen Jezus en geweren en messen wordt hier opnieuw contigu
gerealiseerd: de twee grenzen aan elkaar op het graf, en via de dode grootvader. Maar
de aangrenzendheid is gemotiveerd. Grootvader zelf stelde dat de Westerse beschaving
slechts één werkelijk beschaafd product heeft voortgebracht: het geweer. Door deze
opmerking wordt de relatie van geweer en Jezus er een van gelijkenis: beide
representeren centrale waarden van de Westerse beschaving. Een andere relatie is
dat Jezus symbolisch kan worden gezien als degene op wie is gejaagd, een positie
die is verbeeld in Jezus als dier, als lam. In dit opzicht verenigt het graf de dode jager
in het graf, zijn wapens, en zowel de symbolen als de concrete afbeeldingen van
jager en bejaagde.
Dit graf met zijn verbinding van Jezus en wapentuig zou van marginaal belang
kunnen zijn, ware het niet dat die verbinding elders wordt bevestigd. De Drie Huizen
zijn een mogelijke referentie aan Golgotha. De plaats van de huizen, buiten de stad,
op een verhoging van het terrein, met een kerkhof terzijde maakt de plaats tot een
vergelijkbare ‘schedelplaats’. Het middelste huis is verlaten, behalve op zondag,
rustdag en gebedsmoment, wanneer de jagers er bijeenkomen met hun wapens. En
de leegte van het middelste huis wordt symbolisch gevuld als Elmo zichzelf heeft
neergeschoten en in het middelste huis wordt gelegd. De manier waarop Elmo zichzelf
neerschoot is een extra bevestiging van het beeld dusver: hij schoot zichzelf in de
zij, zoals Jezus in de zij werd gestoken. Bovenal: Tjoek die naar het dode lichaam
staat te kijken heeft een plotseling moment van desoriëntatie wanneer ze het lichaam
opeens overeind lijkt te zien staan, als een letterlijk herrezen figuur.
Het netwerk van verbanden tussen Jezus, Elmo, grootvader, Man, geweer, Tjoek
en Westerse beschaving impliceert een kritiek op een - en ik zeg bewust niet ‘de’ Christelijke conceptie van tijd. Het is een conceptie van tijd die gekoppeld is aan het
rationele, progressieve denken van het kapitalisme. Wanneer John A. Bernstein stelt
dat ‘the Bible seems unambiguous about the linearity of time’ (1993:31) bedoelt hij
daarmee een lineariteit die is gebaseerd op de idee van zonde, en via die idee op de
noties van vooruitgang en verlossing. Zoals Bernstein (1993:34-35) beargumenteert
impliceert de idee van zonde dat men zonden niet simpelweg herhaalt, want dan
wordt het normaal gedrag. Als men opnieuw zondigt moet dit vergezeld gaan van
schuld. Dergelijke schuld zou verstikkend kunnen worden, ware het niet dat de
lineariteit van tijd die verstikking tegengaat. Zondigen is verdraaglijk dankzij de idee
dat men het op den duur, uiteindelijk, beter zal doen.
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En die poging het beter te doen kan leiden tot het vereiste doel: de verlossing of
genezing.10
De lineariteit en doelgerichtheid van tijd wordt zowel bevestigd als ontkend door
de twee kinderen. Tjoek is degene die deze conceptie van tijd bevestigt. Ze wordt
beschreven als bezeten door de idee van zonde. Om te beginnen is het doden van
dieren zondig; maar ze werkt daar wel aan mee. Verder is haar idee van tijd gebaseerd
op lineariteit als vooruitgang. Tjoek wil ‘Doen’, om doelen te bereiken. Zij is degene
die orde schept in de chaos van het hol waarin Man woont. Haar droom is de stad,
maar om daar te komen zal ze geld moeten weten te maken, dus dieren doden, en
hun vlees en huiden verkopen. Juist dit proces van ‘orde, rangschikking,
doelgerichtheid’ (184) werpt Tjoek in een terugkerende gewetensnood. Maar die
nood is precies wat haar in staat stelt vooruit te komen, zich te verbeteren. En ze
verbetert zich ook, al is dat ironisch: ze wordt een goede jager. Ze wordt zo'n goede
jager dat ze leert hoe ze om moet gaan met Elmo's Bayard, en weet hoe ze daarmee
moet doden. Op dat moment van doden verandert verlossing plotseling in catastrofe,
waarover later meer.
Man representeert de ontkenning van deze tijdsconceptie. Zijn leven kent geen
ordening volgens een begin, midden en eind. Tijd is voor hem een staat, niet een
ontwikkeling; hooguit een beweging. Hij kent geen zonde, en verlossing interesseert
hem niet: ‘Man dacht alleen wat hij deed en doen kon. Hij leefde zó rustig en zó
gewetenloos. [...] En hij vermaakte zich kostelijk. [...] De toekomst bevreesde hem
niet. “Komt tijd, komt raad!”’ (189). Zonde wordt hier expliciet en impliciet ontkend.
Man heeft geen geweten, en hij geniet, wat betekent, zoals elders in het verhaal wordt
aangegeven, dat hij speelt. Zijn tijd heeft geen plan, of koers. Mocht er een probleem
opduiken dan is er tegen die tijd genoeg tijd om er wat aan te doen. De houding van
Man ten opzichte van tijd is ook die van de verteller wanneer die schetst:
Ze groeiden verder omdat ze niets anders konden in groeiende lichamen
en een groeiende geest, in een wereld die bestond uit eindeloos groeiende
firmamenten aan de oostelijke nachthemel en uit myriaden groeiingen aan
hun voeten. Van planten en van dieren. Hoor de groei! Hoor de muskieten,
de krekels en cicaden. Hoor het schuifelen van de adder in het gras, de
verenschudding van de vogel. Hoor de fluistering van het water en hoor
het signaal van de plotseling brekende tak. Wie deed dat? Waarom? Wij
leven voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. Wij gaan op
jacht. Vandaag en morgen. En de dag na morgen en de avond daarna. Alle
dagen en nachten. En wie niet jaagt, die wacht. (187-188)
De ‘zij’ waarmee de verteller zijn personages in het begin aanduidt, veranderen in
de loop van dit fragment in een ‘wij’ waarin vooral Man/ ‘man’ en de verteller
samenkomen. En wat start met ‘groei’ verandert in iets geheel anders: een zijnsstaat.
De kinderen groeien, maar hun groeien is niet zozeer een ouder groeien, maar een
beweging. Vanaf het moment dat de verteller zegt: ‘Hoor de
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groei!’ gaat de passage niet langer over groei maar over geluiden en in het algemeen
de sensitieve ervaring van leven. Als een letterlijke verwijzing naar Mattheus 10:16
bevestigt de zinsnede ‘voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven’ nog eens
de omkering van het christelijke project die in het verhaal wordt verbeeld. In die
bijbelpassage spreekt Jezus tot zijn apostelen en zendt hij hen met een opdracht, een
missie, de wereld in. Zij zullen zich moeten gedragen als schapen onder de wolven,
waarna de zin van slangen en duiven volgt. Maar zij moeten zich zo gedragen omdat
dat hun missie het best dient. Met andere woorden: de missie en het doel bepalen het
gedrag. In deze passage zijn zowel het doel als de missie afwezig. De kinderen groeien
‘verder’ niet uit opdracht, maar ‘omdat ze niets anders konden’. En ze leven niet met
een missie, maar simpelweg voorzichtig, om te overleven.
Dienovereenkomstig zijn de tijdsaanduidingen op het eind niet lineair: ‘Vandaag
en morgen. En de dag na morgen en de avond daarna. Alle dagen en nachten’. Met
de laatste kwalificatie wordt tijd een aaneengesloten massa. Het ‘geen naam, geen
datum. Howgh!’ waarmee grootvader zijn beschrijving van het graf eindigde kan nu
ook beter worden begrepen. De frase geeft aan dat dit graf geen aanduiding moet
zijn van een uniek leven in een lineaire geschiedenis, lopend van een begindatum
naar een eind-. Naamloosheid duidt een bestaan aan als dat van al het andere, wijst
terug naar een leven dat eerder een zijnsstaat was dan een chronologische
opeenvolging.
Tot slot, het graf waar geweer en Jezus bij elkaar komen wordt vernietigd door
Man. Want uit geldgebrek hebben de nabestaanden besloten dat de kolom met de
nis waarin Jezus was uitgehouwen geen kolom moet worden maar gewoon een
conventionele grafplaat. De rest kan zo worden uitgespaard. In tijden van regen
verandert de nis daardoor in een badkuip, waardoor Jezus ironisch wordt omgedoopt
in ‘Jezus in the rugslag’ (176). Dit beeld vat de kritiek samen. Hangend aan het kruis
heeft Jezus nog steeds een overzicht, neerkijkend op de dingen en omhoog, wetend
wat is gebeurd en wat gaat komen. Grootvaders graf, met de nis die in een badkuip
is veranderd waardoor Jezus op zijn rug lijkt te zwemmen, verdraait al die noties van
overzicht, besef, directie. Het kruis duidt niet langer een ruimte aan en Jezus' figuur
beweegt maar zonder te weten waarheen. Ondanks al zijn historisch geïnvesteerde
macht heeft Jezus zijn positie verloren en is hij speelbal geworden van de elementen.
Het geweer bij Tjoek - het personage dat werd beschreven als degene die meeging
in de consumptieve vooruitgang, die wilde jagen om te kunnen verkopen, en die in
dat opzicht functioneerde als symbool voor het kolonialisme - is een wapen dat tijd
als zijnsstaat vernietigt om geschiedenis te maken. Maar hoewel die geschiedenis
overeenstemt met de begrippen begin en eind, zondigen en pogen vooruitgang te
boeken, kent ze geen verlossing. Er is pijn aan het eind, niets anders. De troost komt
niet van het verhaal, maar van de muziek in het verhaal; en die horen we als lezer
niet. Blijft over het opgekrulde lichaam van een huilende
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Tjoek. In het hierna volgende zal ik me afvragen tegen wie Tjoek zich met haar
opgekrulde houding wil beschermen, en of Tjoeks doodschieten van Man wel een
ongelukje is.

3. Wording: gender en asymmetrie
Tjoek wordt zo genoemd door de goede jagers omdat ze ‘geladen en explosief’ is
(171). Maar al veel eerder in het verhaal heet ze Tjoek, zo genoemd door de verteller.
Die legde niet alleen uit wat ‘choke’ betekent, hij meldde ook dat Tjoek gek was op
stelen en jagen (163). Tjoek jaagt op groente en fruit om mijnheer Barrès van voedsel
te voorzien. In eerste instantie kan de lezer verbaasd zijn waarom een personage zo
een dodelijke naam krijgt voor een tamelijk onschuldige activiteit. Belangrijker met
betrekking tot de kwestie van naamgeving is wie in het verhaal in staat is om namen
te geven en wie niet.
Mijnheer Barrès is het personage dat als eerste en als allerlaatste wordt genoemd.
Als zodanig omkadert Barrès het verhaal. En dat terwijl dit personage zich juist
kenmerkt door het overschrijden van grenzen. Barrès leeft buiten de stad, in een van
de buitenste huizen op de grens tussen kerkhof en moeras. Dit is alles net als bij
Tjoek. De mensen zeggen van hem dat hij gek is - net als Man dat bij vlagen denkt
van Tjoek. Niemand weet hoe hij in zijn leven voorziet of in leven blijft maar hij
ziet er ontzettend gezond uit (159) - en de lezer weet dat Tjoek daarin een voorname
rol speelt omdat ze voedsel steelt en dat bij Barrès op de stoep legt. Barrès heeft alle
plafonds uit zijn huis gesloopt om een ononderbroken ruimte te krijgen en het geluid
van zijn muziek doortrekt het huis en de gehele omgeving (160). Als men hem vanuit
de verte beschouwt dan wordt hij spookachtig, een geest die de toeschouwer en
toehoorder betovert met zijn beweging en muziek en die ruimte en tijd laat verdwijnen
(160). Toch, ondanks deze grenzeloosheid is mijnheer Barrès iemand die Tjoek
bepaalt, invult, inperkt. Wanneer de verteller schetst hoe Tjoek de geschiedenis van
de mens kent - een geschiedenis die wordt gedefinieerd door de mens als jager (164)
- geeft hij toe dat Tjoek, als kind, die geschiedenis natuurlijk niet kán kennen. Toch
weet ze het ‘want door Barrès' cello leefde zij in alle tijden’ (164). Muziek vertelt
dus een verhaal en produceert kennis (vergelijk 169). Die kennis bepaalt Tjoek, vult
haar in als personage. Technisch gezegd: Barrès' visie op de geschiedenis bepaalt
Tjoeks visie. Zij is in dat opzicht bepaald door Barrès als focalisator.
In die visie van de jagers heet Gerda ‘Tjoek’, zij geven Tjoek haar naam. Dat is
de tweede invulling. Dan is Elmo Wyatt, ‘de beste jager van allemaal’, degene die
Tjoek opvoedt en dus als derde invult: ‘Het was Elmo die haar opvoedde’. (172) Hij
brengt niet alleen kleren voor haar mee, maar leert haar ook hoe ze zich publiekelijk
moet gedragen als meisje en als vrouw: ‘Jij moet niet meer zo zitten Tjoek, met jouw
mooie beentjes. Je bent een meisje, djangan loepa’ (172). De vierde
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man die Tjoek invult is Man, die expliciet met Elmo wordt vergeleken (185) en diens
erfenis draagt, via de Bayard. Wanneer de twee kinderen op jacht gaan naar dat
mythische dier Si Badak, traint Man Tjoek in jachttechnieken en Tjoek leert om hem
‘onvoorwaardelijk te gehoorzamen’ (192). Tot slot, of beter, vanaf het begin, is het
vijfde mannelijke subject dat Tjoek definieert de verteller. Die zegt aan het eind van
het verhaal: ‘Eindelijk leerde Tjoek de wèrkelijke jager kennen en begrijpen’. Maar
die bevestiging wordt tegelijkertijd ontkend met: ‘Ach nee, zo ver zou Tjoek het
nooit brengen’ (192). Tjoek wordt dus bepaald door, of zit ingeklemd tussen vijf
mannelijke focalisatoren.
Maar focalisatie is niet alles. Tjoek heeft haar eigen activiteiten. De meest
bepalende handeling van het verhaal - dat iemand Man doodschiet - is die van Tjoek.
En die handeling is niet per se negatief. In de visie van Elmo, de voornaamste held
en jager van het verhaal, helpen goede jagers zoals hijzelf en Man de natuur om
zwakkelingen op te ruimen, en zo de meest geschikte te laten overleven. De jacht is
goed, in de woorden van Elmo, omdat het een test is of wezens wel oplettend genoeg
zijn (172). In deze optiek betekent Mans dood dat Man niet oplettend genoeg was,
of slim, of sterk genoeg. Dat wordt bevestigd in het verhaal zelf. Wanneer Tjoek
Man voor het eerst heeft ontdekt in zijn hol denkt Man: ‘nooit meer zou hij zo
onvoorzichtig zijn, nooit. [...] Hij, de Jager, heerser over alle dieren, waakzamer,
sterker, onoverwinlijker dan zelfs Si Badak, was verrast en betrapt door zo'n klein
dom meisje...’ (181). Welnu, op het eind ziet Tjoek Man aan voor Si Badak, en is
Man niet ‘waakzamer, onoverwinlijker’ en zeker niet alert genoeg om te zien wat er
gaande is; hij wordt dus gedood.
Andere activiteiten van Tjoek passen beter in het cliché van ‘Vrouw en Verzorgster’
waarmee zij ook wordt gekenschetst (185). Zij is degene die een thuis creëert voor
Man en haarzelf, waardoor de tombe verandert van hol in ‘Het Groene Huis’ (181).
Tjoek ruimt op, hangt plaatjes aan de muur, terwijl van Mans wereld wordt gezegd:
‘in moeras en kerkhof, bestond geen perspectief’ (183). In contrast met Tjoeks
verzorgende activiteiten wordt Man vergeleken met Winnetou (185). Dit stereotype
van de edele wilde leeft in de Europese literatuur sinds de 15e eeuw en de verteller
stemt volledig in met dat stereotype (170). De mensen van de stad contrasteren met
de edele jager: de steden zijn het verwesterde gedeelte van de kolonie, en worden in
het verhaal vaak geschetst als centra van ordening, beklemming, hypocrisie. Via haar
naam Gerda is Tjoek geen ‘Vrouw en Verzorgster’, maar onderdeel van deze Europese
stad. Terwijl Man doodt zonder te tellen, berekent Tjoek hoeveel winst ze nog nodig
hebben en wat hun toekomst kan zijn dankzij het geld. In plaats van het spel met
tussengebieden en contiguïteit, het tegelijk en gelijkwaardig presenteren van
tegenstellingen, blijft ook hier dus een oppositie in stand. Grenzen bestaan zodra
gender een rol speelt.
Op het eerste gezicht mag de vereenzelviging van Tjoek met Europa en Man met
Azië verbazen. Die verdeling is gewoonlijk anders in termen van gender. Macht
wordt vaak gesymboliseerd door mannen. Witte mannen symboliseren daarbij
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Europa, terwijl de onderworpen kolonies meestal verbeeld worden door vrouwen.
Hier wordt dat stereotype omgedraaid. Maar die omdraaiing wordt op haar beurt
weer omgedraaid doordat de verteller en vier andere mannelijke subjecten - Barrès,
de jagers, Elmo en Man - zich verenigen tegenover hun object Tjoek. Tezamen geven
de genoemde subjecten Tjoek vorm, geven ze haar kennis, voeden ze haar op, trainen
ze haar, leren ze haar te gehoorzamen. De band tussen Tjoek en de jagers blijft er
voor beide partijen dan ook een van tegenstrijdige emoties. De asymmetrie daarbij
is dat Tjoek altijd tegen een groep strijdt - van jongens, van jagers, van personages
die structureel op één lijn staan. De jagers worden wel beschreven als geïsoleerde
figuren, maar in de praktijk van het verhaal zijn ze altijd samen. De enige die geen
medestander heeft en die ook structureel geïsoleerd blijft, is Tjoek.
De andere vrouwelijke personages bieden geen soelaas; het zijn er bovendien maar
twee en met een magere rol: Tjoeks moeder en die van Man. De jagers hebben geen
relaties met vrouwen. Elmo wordt een vrouwengek genoemd, maar leeft geïsoleerd
(172). Barrès' enige contact met vrouwen irriteert hem en in plaats van ze muziekles
te geven zendt hij ze huiswaarts om te gaan breien (159). De algemene indruk is dat
vrouwen mannen tot last zijn en ze vermoeien met hun irrationaliteit en zorg. Die
irrationaliteit kan grenzen aan gekte, bijvoorbeeld in de optiek van Man: ‘Heimelijk
dacht hij vaak dat Tjoek krankzinnig was’ (180). Kortom, wanneer we de relaties
tussen mannen en vrouwen extrapoleren - iets wat bijna wordt opgeroepen door de
naam ‘Man’ - dan blijkt voor vrouwen de rol weggelegd dat ze mannen beklemmen,
bijvoorbeeld omdat ze mannen dwingen geld te verdienen voor haar eigen luxe en
dromen. Dat is expliciet zo in de claim van Tjoek op Man om meer te doden zodat
ze geld krijgen om hun dromen te realiseren - en en passant te trouwen. ‘Trouwen?!’
roepen verteller en Man beklemd uit (184).
Maar opnieuw: Tjoek is hier een geïsoleerd geval. Ze past niet in de oppositie
tussen mannen en vrouwen want ze is geen vrouw: ‘Tjoek moest nog vrouw worden’;
een verandering die overeenkomstig de opgezette oppositie wordt gekwalificeerd
als ‘die noodlottige wending’ (162). Vooralsnog is die nog niet ingetreden. Tjoek
verkeert op de grens van volwassen worden. Het vreemde hier is dat hoewel Tjoek
en Man nauw samenleven, er geen sprake is van erotiek of concrete seksualiteit. De
verteller zegt: ‘Als Tjoek dan Man naast zich zag staan, vol bereidheid en gevoel en
begrip kon ze overmand worden door een plotselinge golf van grote liefde en eerbied
voor deze vreemde vriend, die zoveel eindeloos geduld had met haar. Om plotseling
met tranen in de ogen te beseffen dat hij ergens kind bleef en eeuwig kind zou blijven’
(190). In de laatste zin focaliseren verteller en Tjoek gezamenlijk, of beter, het is
Tjoeks visie maar geformuleerd in termen van de verteller. Ze weten beiden dat Man
een kind zal blijven. Maar dan corrigeert de verteller: ‘Nee nee, geen kind. Dier te
midden van de dieren’ (190). De asymmetrie hier is dat Man leeft in een tijdloze
wereld, terwijl Tjoek in een wereld
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leeft waarin de tijd voortschrijdt en waarin zij vrouw wordt. In de afwezigheid van
seksualiteit is de grens die haar volwassenheid markeert de dood van Man. Met die
dood is het icoon van jeugd verdwenen. Dat Tjoek Man doodt is een ongeluk, maar
het doodschieten van Man kan ook worden gezien als een handeling waarmee Tjoek
zich manifesteert in de wereld van de werkelijkheid, van volwassenheid, van haarzelf
als vrouw.
Het belang van ‘wording’ wordt versterkt door datgene wat Tjoek ook steeds wordt
zonder het ooit te zijn: jager. Deze staat houdt haar alert, en in leven, zoals duidelijk
wordt op het eind:
Ach nee, zo ver zou Tjoek het nooit brengen. Ook al omdat de som van
dit leven en het andere te groot was, de last te zwaar. [...]
Zo ook die ene nacht. Toen de dunne maan van de Arabische vlag de grote
Rawa betoverde tot een levende droom, zó absoluut, zó dwingend, dat
alleen de verschijning van Si Badak de stap terug naar de werkelijkheid
kon maken. En hij kwam [...]
En dan de bliksemende intrede in de werkelijkheid van het donderende
schot, de vuistslag van de terugstoot van het geweer en de ontzettende
schreeuw van Man: ‘Tjoeoeoeoeoek!!!’ [...] Tjoek was overeind gevaren
met een schreeuw van ontzetting... (193)
Ogenschijnlijk start de passage met een duidelijke grens, wanneer de verteller zegt
dat Tjoek nooit zo ver zou komen. Maar die grens is precies wat Tjoek grenzeloos
maakt: ze is geen jager, maar er altijd een aan het worden. En ze is er permanent een
aan het worden omdat ze meisje is en vrouw wordt. Dit is de tweede grens, en dit
keer een stellige: de grens tussen twee soorten levens. Die twee zijn niet evenredig:
er is een ‘dit’, en ‘het andere’. ‘Dit’ versus ‘het andere’ maakt de twee oneven,
onevenwichtig, uit balans, dus ‘te zwaar’. Dan is er de grens tussen dag en nacht,
die wordt vervaagd door de maan. De beschrijving van die maan - ‘de maan van de
Arabische vlag’ - maakt dat letterlijk en figuurlijk door elkaar gaan lopen. En de
kwalificatie ‘Arabisch’ helpt daarbij omdat het letterlijk een verwijzing is naar een
concrete vlag van een bestaand land en een verwijzing naar een literair genre: dat
van het sprookje van de Duizend en een nachten. Met het beeld van de maan op
Arabische vlag wordt de droom ononderscheidbaar van werkelijkheid. Met het schot
wordt de droom ‘ontzet’ - ‘ontzettende’ en ‘ontzetting’ wordt niet voor niets herhaald
- en het ‘dit’ en ‘dat’ hersteld.
Gezien de trage opbouw van het verhaal en de afwezigheid van een duidelijke
fabula, kan de lezer de dood van Man ervaren als onverwacht, misschien zelfs
onlogisch. Toch is het niet de eerste keer dat Tjoek, die jagen haat, schiet op een
man; en met een geweer dat een ervaren jager vereist. Wanneer haar relatie met Elmo
wordt beschreven zegt de verteller dat de jagers hun wapens ontlaadden sinds de
keer dat Tjoek bijna Elmo aan stukken had ‘geblazen’ met zijn eigen geweer (170).
Later meldt de verteller dat Tjoek twee keer bijna Elmo ‘in amok heeft vermoord’
omdat ze hem een ‘moordenaar’ vond (171-172). En wanneer
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Man een kalong - een vliegend hondje - heeft gedood noemt ze hem evenzo:
‘Moordenaar! Moordenaar!! Moordenaar!!!’. Ze grijpt de Bayard en probeert Man
te doden. Alleen dankzij een bliksemsnelle reflex van Man, die de loop wegslaat,
komt Man er levend vanaf (186-187). In het licht van deze eerdere aanslagen is het
schot op het eind geen verrassing, tenzij we het als lezer met Man eens zijn wanneer
die Tjoek ziet als een ‘klein dom meisje’. Wanneer we werkelijk met Tjoek meekijken,
dan is haar schot op Man niet vreemd, en geen ongelukje. Het zat er al die tijd al aan
te komen, zoals Tjoek het gehele verhaal in staat van wording verkeerde.11

4. Conclusie: Geen verlossing
In de laatste zinnen van het verhaal keert Tjoek terug. Terugkeer kwam al eerder
voor als belangrijke beweging, namelijk toen het ging over het Chinese kerkhof. Het
Chinese graf werd in dat verband omschreven als ‘moederschoot’. En ofschoon Tjoek
niet een graf ingaat, is het beeld van die moederschoot toch bepalend in de laatste
alinea, door de foetale houding van Tjoek:
Ze draaide zich om en strompelde terug, klagelijk en mokkend snikkend,
de hele lange weg terug, langs de zwarte besluiteloze kreken, de dwalende
paadjes, het zwijgende riet, de vastere berm, de straatweg, het huis. Ze
rolde zich op in haar bed, de armen geslagen om de opgetrokken knieën,
waartegen het hoofd leunde met de langzaam smorende snikken. Inslapend
in de veilige schoot van het Verdriet, terwijl buiten de cello van mijnheer
Barrès een begrijpend lied zong van troost. (193)
De eerste drie zinnen zijn een echo van wat veel eerder in het verhaal beschreven is,
wanneer Man voor de eerste keer op weg was om van de graftombe zijn schuilplaats
te maken. Wanneer Man van de muur om het kerkhof springt, landt hij in ‘de zachte
berm’ (178), loopt dan ‘vrij en onverdacht op straat’, haalt zijn bezittingen op en
passeert de Drie Huizen op ‘de verlaten landweg’. Wanneer hij de weg verlaten heeft,
zijn er geen paden meer, dus volgt hij ‘het onzekere pad’, ‘langs smalle beekjes met
bijna stilstaand water’ om uiteindelijk zijn doel te bereiken (179). Zoals Man een
weg naar binnen zoekt, baant Tjoek zich een weg naar buiten. Maar Mans weg naar
binnen is tegelijkertijd een uitweg uit de stad, weg van zijn ouderlijk huis. Zo is
Tjoeks uitweg ook een weg naar binnen, naar haar ouderlijk huis toe. Deze beweging
van omkering, van het terugbrengen van wat weggeweest is, wordt verbeeld door
het lichaam van Tjoek, dat opgerold als een bal begin en einde met elkaar verbindt.
Dat gebeurt ook heel concreet, want de eerste zin waarmee zij het verhaal werd
geïntroduceerd luidde: ‘een meisje, dat op de stoep zat van haar huis, met de armen
geslagen om de opgetrokken knieën’ (161). Zoals het bovenstaande aanduidt,
benadrukt het verhaal consistentie, alsof het
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einde niet verschilt wat vanaf het begin aanwezig was en wat door het middenstuk
herhaald werd. Man sterft wegzakkend in het moeras, ‘het laatst omhoog de arm tot
hij omklapte als de lichtbundel van de vuurtoren. Als een signaal: voorbij’. (193).
Deze zin is echo van een zin kort na het begin van het verhaal, wanneer Tjoek bovenop
een graftombe staat en, haar wereld overschouwend, ziet: ‘als de fiere armzwaai van
een jong matroos flitste telkens de lichtbundel van een verre vuurtoren langs de
noordelijke hemel. [...] Tjoek wist dat ze leefde. Ze moest Doen’ (164). Tweemaal
wordt de lichtbundel van een vuurtoren dus vergeleken met de arm van een jonge
man; aan het begin een onbekende jonge zeeman en aan het einde met de arm van
Tjoek's ‘dierbare’. En terwijl Tjoek in het begin het verlangen voelt om te Doen,
heeft ze aan het einde gedaan: iemand het ultieme aangedaan. Omdat Man zelf zoals in het midden van het verhaal verteld werd - in de natuur begraven wilde
worden, één met de aarde, lijkt het moeras als de plaats van terugkeer gepast.
Bovendien geeft het verhaal aan dat Man ‘ergens kind bleef en eeuwig kind zou
blijven’ (190). Omdat Man als kind gedood is zal hij een kind blijven en nooit tot
een man opgroeien.
Met dit eind biedt het verhaal geen uitweg of oplossing; het biedt eerder een
terugwijzing of doorverwijzing. Niet het een of het ander, maar doorverwijzing is
constitutief voor het verhaal; en dat is wat het verhaal zo postmodern en postkoloniaal
maakt. Er is niet een optie die door een andere wordt tegengesproken, waarna een
derde mogelijkheid een oplossing biedt. Deze dialectische drieledigheid die een plot,
een doelgerichtheid en progressie impliceert, wordt vermeden doordat alles
voortdurend in elkaar verglijdt, aan elkaar grenst, of tegelijk waar is. De dialectische
trits van these, antithese en synthese wordt bovendien onmogelijk gemaakt door de
afbraak van de lineaire opvatting van tijd. Er is wel sprake van ‘wording’. Heel
concreet is dit het geval in het voorbeeld van Man, die een dier wordt, of van Tjoek
die een jager en vrouw wordt. En het kenmerkende van ‘wording’ is nu juist dat dat
niet leidt tot een oplossing maar dat het is wat het is: een proces.
Postmodern en postkoloniaal als de tekst is, kan ze zelfs gelezen worden als een
kritiek op een aspect van beide. Terwijl Tjoek zich zo fel verzet tegen het doden van
dieren, gaat ze er later aan mee doen, en de boodschap met de dood van Man is heel
cru dat er iets of iemand dood moet, tenslotte. Het is in dit opzicht dat de tekst van
Mahieu zo modern is, in kritische zin. ‘Wording’ is een belangrijk begrip in de
hedendaagse, postmoderne filosofie, met name in het werk van Gilles Deleuze. Het
begrip is vooral zo belangrijk gebleken omdat het ons helpt niet langer te denken in
termen van essenties. Maar met het denken in termen van ‘wording’ en proces is
‘dood’ nu juist een thema dat vaak wordt overgeslagen. Dat doet ‘Tjoek’ niet; en
terecht, lijkt me. Wording is niet uitsluitend een onbekommerd of positief gebeuren;
het is een complex gebeuren waarin dood en leven met elkaar zijn vervlochten.
Universiteit Leiden Literatuurwetenschap

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

170

Bibliografie
Alphen, Ernst van, Bij wijze van lezen: Verleiding en verzet van Willem
Brakmans lezer. Muiderberg, 1988.
Alphen, Ernst van, Op poëtische wijze: Handleiding voor het lezen van poëzie.
Heerlen, 1996.
Ankersmit, Frank, The Reality Effect in the Writing of History: the Dynamics
of Historiographical Topology. Amsterdam, 1989.
Arendt, Hanna, Lectures on Kant's Political Philosophy. Ed. Ronald Beiner.
Chicago, 1982.
Bal, Mieke, On Story-Telling: Essays in Narratology. Sonoma California, 1991.
Bal, Mieke, Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis. New
York/London, 1996.
Barlow, Tani E., Introduction to I Myself am a Woman: Selected Writings of
Ding Ling. Boston, 1989.
Barthes, Roland, Le Bruissement de la langue. Paris, 1984.
Beekman, E.M., Troubled Pleasures: Dutch Colonial Literature from the East
Indies 1600-1950. Oxford, 1996.
Bernstein, John Andrew, Progress and the Quest for Meaning: A Philosophical
and Historical Inquiry. London/Toronto, 1993.
Bersani, Leo, The Culture of Redemption. Cambridge, Mass./London, 1990.
Bowler, Peter J., The Invention of Progress: The Victorians and the Past.
London, 1989.
Cleintuar, G.L., Indische Nederlanders: Een ontheemde bevolkingsgroep
zonder toekomstbeeld. Den Haag, 1971.
Cleintuar, G.L., ‘Tjoek van Vincent Mahieu’. Tijdschrift voor Indische Letteren
4 (1989), 81-94.
Cleintuar, G.L., ‘Tjalie Robinson, een verscheurde ziel’. Bert Paasman (ed.),
Tjalie Robinson, de slem van Indisch Nederland. Den Haag, 1994.
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia.
London, 1984.
Dermoût, Maria, ‘Toetie’. In: Verzameld werk. Amsterdam 1990.
Edelstein, Ludwig, The Idea of Progress in Classical Antiquity. Baltimore,
1967.
Ferguson, Marjorie & Peter Golding (eds), Cultural Studies in Question.
London/Thousand Oaks/New Delhi, 1997.
Herman, Arthur, The Idea of Decline in Western History. New
York/London/Toronto/Sydney/Singapore, 1997.
Mahieu, Vincent, Cuk. Transl. H.B. Jassin. Jakarta, 1976.
Mahieu, Vincent, ‘Tjoek’. Verzameld Werk. Amsterdam, 1992, 156-193.
Mahieu, Vincent, Tschuk. Transl. Waltrand Hüsmert. Berlin, 1993.
Mahieu, Vincent, Tjoek: met een nawoord van Rudy Kousbroek. Amsterdam,
1994.
Mahieu, Vincent, The Hunt for the Heart: Selected Tales from the Dutch East
Indies. Transl. Margaret M. Alibasah. Oxford, 1995.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

Nieuwenhuis, Rob, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en
dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der compagnie
tot op heden. Amsterdam, 1978.
Nieuwenhuis, Rob, ‘Ik ben een halfbloed. Tjalie Robinson/Vincent Mahieu’.
Rob Nieuwenhuis, Bert Paasman & Peter van Zonneveld, Oost-Indisch magazijn.
De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde. Amsterdam 1990.
Nisbet, Norbert, History of the Idea of Progress. New York, 1980.
Paasman, Bert, Tjalie Robinson, de stem van Indisch Nederland. Den Haag,
1994.
Robinson, Tjalie, ‘De verdeeldheid van de Indo’. Tong Tong (1968), 14-16.
Silverman, Kaja, The Subject of Semiotics. New York, 1983.

Eindnoten:
2 Mahieu - Jan Boon - werd het meest bekend als Tjalie Robinson. Geboren in 1911 in Nijmegen,
was hij de zoon van een Engels-Indonesische moeder, Fela Robinson, en een Nederlandse vader,
Cor Boon. Los van het feit dat Robinson de familienaam is van zijn moeder, is de naam veel
geladener in een koloniale en post-koloniale context, en zou die naam ook meer recht doen aan
wat Boon zag als zijn werkelijke achtergrond en afkomst (Rob Nieuwenhuis 1978:510). Ik houd
het bij Mahieu omdat onder die naam Boons verzameld werk is uitgebracht.
1 Voorbereidende analyses die leidden tot wat in dit artikel sectie 1, 2, en 3 zijn geworden, werden
gemaakt door respectievelijk Tine Stalmans, Cor de Jong, en Itandehui Jansen. Ik dank Henk
Maier voor zijn waardevolle commentaar; alsmede Markha Valenta.
3 In verband met de huidige studie van Indo-Nederlandse literatuur is een controverse relevant
die het afgelopen decennium speelde in culturele studies. Die controverse draaide om het primaat
van betekenisgeving, en berustte op de tegenstelling tussen de producenten en de ontvangers
van artefacten. Gemiddeld genomen concentreert men zich in de studie van Indo-Nederlandse
literatuur op de producenten, en op de historische receptie van hun werk. Mijn voorstel is de
tekst te lezen als (post) moderne literatuur, daarmee de nadruk leggend op hoe wij de teksten
nu willen lezen. Voor een overzicht van de controverse zie Marjorie Ferguson and Peter Golding
(1997).
4 Met betrekking tot ‘Tjoek’ merkte Cleintuar (1989) op dat het raar was dat zo een opmerkelijk
verhaal zo weinig studie heeft gekregen. Dat is zo. Het verhaal zelf doet het goed: het is opnieuw
uitgebracht als onderdeel van de gelijknamige bundel (1994, met een nawoord van Rudy
Kousbroek), en het is vertaald in Indonesisch, Duits, en Engels (Cuk 1976, Tschuk 1993, in The
Hunt for the Heart 1996).
5 Er zit iets willekeurigs in het kiezen van de Chinese elementen. Over die willekeur is
getheoretiseerd door mensen als Hannah Arendt die het concept ‘going visiting’, introduceerde
(een concept dat teruggaat op Walter Benjamins flaneur, Hannah Arendt 1982:156), of Michel
de Certeaus die ‘poaching’ voorstelde. Beide begrippen benadrukken de partialiteit van lezen,
dat we als lezer struikelen over iets toevalligs, iets dat ons bevreemdt, en ons interesseert. Die
willekeur leidt overigens niet tot een willekeurige lezing. Het element dat ons opvalt of
bevreemdt, dient - als het goed is - als startpunt voor een systematische analyse.
6 Metaforen hangen af van een relatie van identiteit in gelijkenis; een identiteit die niet compleet
is maar juist ook verschillend. Metonymie werkt door contiguïteit, aangrenzende tekens worden
vergeleken op een syntagmatische as (Van Alphen 1996:140). Voor een meer uitgewerkte
analyse van de relatie tussen metafoor, icoon, en paradigma enerzijds, en metomymie, index
en syntagma anderzijds, zie Kaja Silverman (1983), of Van Alphen (1988:75-79). Ik vermijd
hier bewust om die twee rijtjes te beladen met een culturele toevoeging, bijvoorbeeld dat
metafoor meer Westers is en metonymie meer Oosters (zoals bijvoorbeeld Tani E. Barlow
1989:9-10 beweert).
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7 Het voert hier te ver om het verhaal van Tjoek en Man te zien als voorbeeld van het proces van
territorializering dat volgens Gilles Deleuze en Felix Guattari (1984) karakteristiek is voor het
kapitalisme. Volgens Deleuze en Guattari verschuift het kapitalisme onophoudelijk grenzen,
heft ze op, verandert ze, of herdefinieert ze wat zich binnen die grenzen bevindt. Wat Tjoek en
Man met het graf doen, namelijk er een bedrijfje vestigen, is hiervan een fraai voorbeeld. Het
interessante is dat Deleuze en Guattari daarbij net als ‘Tjoek’ niet uitgaan van een tegenstelling
tussen natuur en maatschappij. De twee zijn deel van één proces, niet omdat ze één zijn maar
omdat ze in elkaar verglijden, aan elkaar raken.
8 Over het detail dat realistisch werkt, zie Roland Barthes (1984-167-174), Mieke Bal
(1991:109-145, en 1996:54), of Frank Ankersmit (1989).
9 In het Maria Dermoûts verhaal ‘Toetie’ wordt een ander amfibisch dier gebruikt om de Indo
mee aan te duiden: de ‘boeaja’, Maleis voor krokodil. (1990:633)
10 Nog een andere oorzakelijke relatie tussen lineariteit en vooruitgang betreft de idee van de
preparatie op de komst van de messias. Zoals Ludwig Edelstein stelt: ‘The role played by the
teaching of the Jewish prophets - their Messianism - has been stressed as the harbinger of modern
progressivism.’ (Edelstein 1967:xx; zie ook Robert Nisbet 1980:47). Deze Christelijke idee
wordt verder filosofisch politiek uitgewerkt in de negentiende eeuw in het werk van Hegel,
Karl Marx, Auguste Comte en Herbert Spencer. In die eeuw raakt de idee van vooruitgang
nauw verweven met de veronderstelde superioriteit van de Westerse beschaving en haar koloniale
expansie (Arthur Herman 1997; zie ook Peter J. Bowler 1989:9; Bernstein 1993:310).
11 Voor kritiek op de opvatting dat literatuur een oplossing of verlossing in zich draagt, zie Leo
Bersani 1994.
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Stand van zaken:
Geen rust voor de kunstvlooien
Over de stand van de Claus-studie
Geen auteur die aanzien geniet en op een oeuvre van enige omvang kan bogen,
ontkomt eraan. Vroeg of laat wordt hij het middelpunt van een kring, genootschap
of centrum dat de studie van zijn werk en persoon nastreeft en de resultaten openbaar
maakt in een eigen periodiek. Zo is het Vestdijk, Achterberg, Hermans (die zelfs een
heus instituut ten deel viel), Boon en Claus vergaan.
Een nadeel van deze genootschappelijke organisaties is de heterogene belangstelling
van de leden. De belofte van stimulerende diversiteit verkeert dan licht in frustrerende
controverses. Maar ook in te veel homogeniteit schuilt een gevaar: het ontstaan van
een klimaat van inteelt en mutuele bewieroking, waarin geen prikkelende vragen
opborrelen en afwijkende inzichten niet gedijen.
Niettemin zijn de voordelen onmiskenbaar. Bundeling van krachten voorkomt
verspilling van energie. Belangrijke documenten en onderzoeksresultaten kunnen
centraal worden beheerd en gezamenlijke initiatieven ontwikkeld. Het onderzoek
naar het werk van Hugo Claus dat de laatste jaren is geëntameerd en verricht, maakt
de positieve effecten zichtbaar. Waarmee niet gezegd wil zijn dat er voor die tijd
niets is gepresteerd.
In een ongedateerde brief uit 1948 schrijft de dan achttien- of negentienjarige
Hugo Claus aan de schilder Roger Raveel:
Ik geloof dat ik nog in de loop der maand een plaquette met verzen zal
publiceren [...]. In de loop van volgende maand verschijnt mijn roman, als
alles verloopt zoals voorzien nog dit jaar mijn novellenbundel en mijn
toneelstuk. Ik verlies heel weinig tijd en word onhandelbaar (Wildemeersch
1999, 586).
De beloften worden lang niet allemaal ingelost, maar de publiceerdrift die Claus hier
aan de dag legt, is sindsdien nooit meer geluwd. Het resultaat is een indrukwekkend
literair oeuvre van meer dan honderd titels, dat vrijwel alle genres bestrijkt. Alleen
het beschouwende proza is spaarzaam vertegenwoordigd. Zijn pic-
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turale werk en zijn optreden als theater- en filmregisseur laat ik dan nog buiten
beschouwing.
Dit oeuvre heeft over een periode van meer dan vijftig jaar gemengde reacties
opgeroepen. ‘Negentig procent van de recensies zijn ronduit afwijzend, vele zelfs
beledigend van toon’, beweert Paul Claes (1999, 73). Het lijkt een ongeloofwaardig
hoog percentage, gezien de talrijke eerbewijzen waaronder Claus bijkans bedolven
is geraakt, en maakt daarom nieuwsgierig naar de uitkomst van een degelijk onderzoek
naar de receptie van zijn werk. Het zou een mooie gelegenheid bieden om de ontvangst
in België te vergelijken met die in Nederland. Maar zo valt er nog wel meer te wensen.
Aan belangstelling van academische zijde heeft het Claus nooit ontbroken, al heeft
hij daar meermaals over geklaagd:
Ik ga de mensen in de schouwburg niet lastig vallen met rare quasi erudiete
hints naar de structuur. Het moet eruit zien, alsof het bijna echt is. Maar
de mensen die daarvoor betaald worden, die tot professor benoemd worden
en die als kunstvlooien leven van de originele produkten van de auteurs,
hùn plicht is het om dergelijke zaken te zien. Dat is hùn werk. Als de
universiteiten jaarlijks zoveel mensen afleveren die op dat terrein werkzaam
zijn, dan is het minste wat ik kan vragen dat ze de meest voor de hand
liggende elementen in een literair werk ontdekken.1
Claus doet zijn beklag naar aanleiding van de reacties op het toneelstuk Vrijdag
(1969), dat van academische zijde overigens druk is becommentarieerd.
Wat ‘de meest voor de hand liggende elementen’ zijn, laat verder enige discussie
toe. Reeds in de jaren zestig heeft Jean Weisgerber diepgaand aandacht besteed aan
het werk van Hugo Claus, waardoor hij kan gelden als de grondlegger van de
Clausstudie. Hij herleidde de thematiek tot twee mythen: die van Oedipus en die van
de zondeval. In de antiek-heidense mythe krijgt de problematiek van het gezin gestalte:
de manlijke hoofdfiguur rivaliseert met de vader(figuur) en slaagt er niet in zich te
onttrekken aan de invloed van de moeder of haar plaatsvervangsters, waardoor zijn
volwassenwording stagneert. De initiatie door het verwerven van kennis is het thema
van van de bijbels-christelijke mythe. Voor wie de inwijding in de volwassen wereld
heeft ondergaan, gemarkeerd door een kennismaking met de seksualiteit, behoren
de zuiverheid en ongebondenheid van de jeugd definitief tot het verleden. Weisgerber
situeert het werk van Claus ook literair-historisch, tegen de achtergrond van
modernisme en experimentele kunst. Onverminderd waardevol is zijn monografie
Hugo Claus. Experiment en traditie (1970), waarin hij zijn inzichten uit deze jaren
heeft samengevat. Als eerste gaat hij uitvoerig in op de talrijke allusies en citaten,
waarvan Claus zich bedient. Baanbrekend is zijn artikel over De verwondering,
‘Hugo Claus: Devotissimus et doctissimus doctor’. Daarin analyseert en interpreteert
hij de verwijzingen in deze roman naar onder andere de Divina Commedia van Dante
en de vegetatiemythen die James George Frazer beschreef in The Golden Bough. A
Study in Magic and Religion.2 Weisgerber laat zien hoe het vlechtwerk van
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allusies en citaten functioneert binnen de oedipale en inwijdingsthematiek die ook
in De verwondering herkenbaar is.
Het speuren naar intertextuele elementen is een hachelijke bezigheid, waarbij
eruditie zich kan ontpoppen als een handicap. Dit bewijst Claus' geheimschrift. Een
handleiding bij het lezen van Het verdriet van België (1995), geschreven door Dina
en Jean Weisgerber. In deze studie worden langs puur associatieve weg uiterst
gezochte relaties geconstrueerd. Ik geef een enkel voorbeeld. Over het
‘Frontreparaturbetrieb ERLA’, dat in Het verdriet van België voorkomt, schrijven
de auteurs:
Indien men [...] uitgaat van de volgorde van de letters in het Latijnse alfabet
en, rekening houdend met het feit dat de ‘j’ daarbij niet van de ‘i’ werd
onderscheiden, aan elke letter een wiskundige waarde hecht (A=1, B=2
enz.), dan verkrijgt men voor ERLA de som 5+17+11+1=34. Dat is precies
die van de in het ‘magische vierkant’, de z.g. mensula Jovis, opgegeven
getallen. Magisch is dat vierkant in die zin dat, in welke richting dan ook,
de som van de getallen onveranderlijk blijft: 34. In zijn prent Melancolia
I heeft Albrecht Dürer (al...er of ERLA) zo'n vierkant uitgebeeld achter
een treurende engel. Het werd als talisman opgevat, een tegengif voor
zwartgalligheid en verdriet: Constance Seynaeve, de moeder van Louis,
heeft immers een verhouding met Henny Lausengier (la...er), de
ERLA-directeur (Weisgerber 1995, 15).
Langs deze weg kan vrijwel alles worden bewezen, want de associaties zijn volstrekt
willekeurig. Wat rechtvaardigt het bijvoorbeeld via gegoochel met getallen een
verband te leggen met het ‘magische vierkant’? En waarom is de aanwezigheid van
identieke letters in bepaalde namen betekenisvol, ook al komen zij overeen met de
lettercombinatie die, uitgedrukt in cijfers, het getal van voornoemd vierkant oplevert?
Waarbij in het oog springt dat Dürer volkomen associatief in de interpretatie wordt
betrokken.3
Op het intertextuele pad dat Weisgerber in de jaren zestig baande, heeft Paul Claes
in de volgende decennia grote vorderingen gemaakt. Zijn aandacht ging vooral uit
naar de antiek-heidense kant van Claus' oeuvre. (De bijbels-christelijke zijde is
verhoudingsgewijs minder bestudeerd.) De kroon op zijn werk zette Claes met De
mot zit in de mythe, als dissertatie uitgebracht in 1981 en met weglating van veel
theorie van de intertextualiteit in 1984 onder dezelfde titel als handelseditie herdrukt.
Claes levert een grondige beschrijving van de vrijmoedige en originele wijze waarop
Claus uit antieke bronnen put.
Genoeg nu over het verleden. Sinds 1994 verschijnt Het teken van de ram.
Hoofdredacteur is Georges Wildemeersch, de auteur van Hugo Claus of Oedipus in
het paradijs (1973), een studie die vooral Claus' poëzie belicht. Hij wordt bijgestaan
door een redactie van Claus-kenners uit België en Nederland. De ‘Verantwoording’
in de eerste aflevering van Het teken van de ram laat nog vele mogelijkheden open.
Het jaarboek afficheert zichzelf als ‘een vakblad voor Claus-liefhebbers’, dat het
werk van Claus ‘zo ondogmatisch en zo veelzijdig mogelijk’ wil benaderen. En niet
alleen het literaire werk zal aandacht krijgen:
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Ook de activiteiten van de beeldend kunstenaar, de scenarist, de film- en de theaterregisseur staan op
het programma, evenals de inbedding van al deze werkzaamheden in een ruimere (maatschappelijke,
culturele, artistieke...) context.

In de ‘Verantwoording’ wordt verder beloofd dat het jaarboek een aantal vaste
rubrieken zal bevatten, zoals een kroniek en een bibliografisch gedeelte. Dit hangt
samen met het voornemen per aflevering nader in te gaan op het werk uit een bepaalde
periode.
Wat is er terechtgekomen van deze plannen? Er zijn tot nu toe twee jaarboeken
verschenen, in 1994 en in 1996. Het teken van de ram 3 zal in het voorjaar van 2000
uitkomen, deze keer voorzien van een ondertitel die niet strijdig is met een onregel-
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matige verschijningsfrequentie: ‘Bijdragen tot de Claus-studie’. Overeenkomstig de
aankondiging concentreert elke aflevering zich op een bepaald tijdvak: de tijd tot
1950 in het eerste deel, 1950-1955 in het tweede en 1955-1965 in het derde. Uit elke
periode is ongepubliceerd werk opgenomen: in het eerste deel gedichten en in het
tweede deel gedichten, verhalen en brieven aan Simon Vinkenoog. In aflevering 3
wordt een selectie openbaar gemaakt van Claus' radiobijdragen uit de jaren zestig,
over auteurs als Faulkner, Nabokov, Salinger en Streuvels. Dit is uiterst welkom
materiaal, daar de werkexterne poëticale uitlatingen van Claus schaars zijn.
Elke aflevering bevat verder een beschrijvende bibliografie van het werk dat in
de betreffende periode verscheen en een kroniek, waarin onder meer de artistieke
contacten en interesses van Claus zijn geboekstaafd. Het beeld van de context wordt
aangevuld door artikelen over de bemoeienissen met de tijdschriften Soldatenpost,
Janus (dat in een vergevorderd stadium van voorbereiding bleef steken) en Tijd en
mens, en Claus' schilderkunstige activiteiten.4
De poëzie uit de perioden 1945-1950 en 1950-1955 wordt belicht door Dirk de
Geest, die daartoe telkens één gedicht als vertrekpunt kiest. Helaas is er geen vervolg
in Het teken van de ram 3. G.F.H. Raat beschrijft de ontwikkeling van Claus' proza
in de drie opeenvolgende perioden.
Echter, niet alle voornemens uit de ‘Verantwoording’ zijn verwerkelijkt. Zo valt
op dat de academische bijdragen overheersen, ook in het gedeelte van het periodiek
dat niet voor de centrale periode is gereserveerd. Bezwaarlijk is dit niet, omdat op
deze manier een te grote heterogeniteit wordt vermeden. Voorts zijn Claus' activiteiten
als beeldend kunstenaar onderbelicht gebleven, terwijl hier allerlei boeiende verbanden
bestaan met zijn literaire werk, zeker in zijn experimentele jaren. Het toneelwerk
van Claus is er tot nu toe helemaal bekaaid van afgekomen; pas in Het teken van de
ram 3 wordt er voor het eerst over geschreven. Maar dit deel van zijn oeuvre heeft
van academische zijde nooit veel aandacht gekregen.
Het zijn veel gebezigde woorden, maar zij zijn ook hier van toepassing: ‘Er is nog
veel te doen!’ Om de bestudering van Claus' werk te bevorderen, is in 1996 aan de
Universitaire Instelling Antwerpen het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus
opgericht, met als directeur Georges Wildemeersch. Het centrum werkt in eerste
instantie aan de opbouw van een archief, hetgeen neerkomt op het verzamelen,
ordenen en digitaal beschrijven van de immense hoeveelheid journalistieke en
academische bijdragen die aan Claus en zijn werk is gewijd. Ook gepubliceerde en
ongepubliceerde teksten van de auteur, in manuscript, typoscript of in enigerlei
gedrukte vorm, worden stelselmatig bijeengebracht.
Daarnaast wordt energie gestoken in de ontsluiting van de biografie. Nieuw
materiaal wordt verzameld en geordend, terwijl al bekende gegevens op hun juistheid
worden gecontroleerd. Enige haast is hier geboden, omdat een aantal belangrijke
informanten langzamerhand een hoge leeftijd heeft bereikt.
Tot het bezit van het centrum behoren enkele duizenden besprekingen, artikelen,
essays, analyses en interviews, waaronder de volledige verzameling van de auteur.
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Verder bevat de collectie vele tientallen exemplaren en kopieën van Claus-publicaties
in allerlei periodieken, als mede ca. 2500 bladzijden manuscripten en typoscripten
uit het privé archief van de auteur. Zo is er een vertaling van Becketts All that fall
en correspondentie met bevriende kunstenaars als Roger Raveel, Jan Walravens,
Karel Appel en Fons Rademakers.
Hoewel Hugo Claus de faam van literair wonderkind niet af schijnt te kunnen
leggen, werd hij op 5 april 1999 zeventig jaar. Een mijlpaal die op 7 mei van hetzelfde
jaar luister werd bijgezet met een congres te Antwerpen, ‘Facetten van Hugo Claus,
schrijver’, waarop gereputeerde Claus-specialisten spraken over zijn werk. Diezelfde
dag werd een boek gepresenteerd, getiteld Hugo Claus: ‘Wat bekommert zich de
leeuw om de vlooien in zijn vacht’. De ondertitel van dit door Georges Wildemeersch
en Gwennie Debergh geredigeerde overzichtswerk geeft nauwkeurig aan wat het
behelst: Vijftig jaar beschouwing in citaten, tekeningen en overzichten. Claus zelf
wordt via citaten uit interviews aan het woord gelaten over kritiek, critici, theater en
theaterkritiek. Daarnaast maakt een viertal deskundigen de balans op van de
Claus-studie, waarbij Dirk de Geest zich richt op de poëzie, Gerard Raat op het proza,
Jaak van Schoor en Christel Stalpaert op het toneel en Bert Vanheste op de
tekstexterne benadering van Claus' werk. Zij brengen niet alleen het al geëxploreerde
terrein in kaart, maar trachten ook lacunes te signaleren die bij voorrang opgevuld
dienen te worden. Hun verzamelde wensen zijn goed voor een onderzoekprogramma
met een looptijd van vele jaren. Ik zal deze wensen hier niet herhalen, maar als basis
gebruiken om enkele richtingen aan te geven die het Claus-onderzoek zou kunnen
inslaan.5
Het merendeel der onderzoekers heeft zich tot nu toe geconcentreerd op één genre,
gesitueerd in één bepaalde periode, doorgaans die voor het midden van de jaren
zestig. Van dit genre werd vervolgens een klein gedeelte onderzocht. Wildemeersch
analyseerde in zijn proefschrift De snelschrijver onder de linde bijvoorbeeld één
poëziebundel: De Oostakkerse gedichten. Nauwgezette interpretatie van de gedichten
brengt hem tot de stelling dat de snelschrijver, genoemd in het openingsgedicht, het
enige personage is. In de wereld die hij creëert, figureren afsplitsingen van hemzelf.
Twee archetypische beelden beheersen zijn zielenleven: de Moeder en de Zoon. Zij
treden op in velerlei mythische gedaanten. Hoewel de zoon voor de moeder kiest,
wordt zijn gedrag bepaald door de normen van de vader. De studie van Wildemeersch
ontleent zijn waarde niet alleen aan de interpretatie van De Oostakkerse gedichten.
Hij maakt een aantal patronen zichtbaar, dat van belang is voor het gehele oeuvre.
Dirk de Geest beperkt zich in zijn dissertatie Onbewoonbare huizen zijn de woorden
(oorspronkelijk verschenen in 1986 en in 1989 in een herziene versie herdrukt) tot
één gedicht, ‘In verwachting’, uit de cyclus ‘paal en perk’. Toch gaat het hem slechts
ten dele om dit gedicht. De Geest is primair gericht op de problematiek van het lezen
en interpreteren, de taalopvatting (vergelijk de titel) en de conventies die daarbij in
het spel zijn en de vertekeningen die daaruit voortvloeien. Over Onbewoonbare
huizen zijn de woorden zweeft onmiskenbaar de geest van Derrida. De twaalf regels
die het gedicht van Claus telt, worden afgetast op alle mogelijke semantische en
syntactische ver-
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banden. De Geest wil geen afgeronde interpretatie leveren: ‘Er zijn, met andere
woorden, slechts deze fragmentaire, vaak tegenstrijdige notities’ (De Geest 1989,
232). Hij is gefixeerd op het verlies dat optreedt bij de definiëring van een
onderzoeksobject of-doel. Toegegeven, de keuze voor een theorie en een daardoor
geconstitueerd object heeft onvermijdelijk tot gevolg dat andere mogelijke aspecten
en vragen uit het zicht verdwijnen. In zoverre betekent kiezen steeds verliezen. Echter,
de reikwijdte van de op deze manier gedane uitspraken moge beperkt zijn, zij zijn
in principe wel toegankelijk voor controle. Bovendien is het gevolg van niet kiezen
ook verliezen. De Geest accentueert bijvoorbeeld het discontinue in de
betekenisvorming, waardoor de semantische continuïteit wordt verwaarloosd.6
Het zou de moeite lonen de genregrenzen te overschrijden, opdat een studie
beschikbaar komt, waarin de belangrijkste inzichten over Claus' werk in een hecht
verband worden samengebracht. Een dergelijke synthese zou een voortreffelijke
uitvalsbasis vormen voor een voortgaande verkenning van zijn veelkantige en
weerbarstige oeuvre. Vanzelfsprekend is hiermee niet geïmpliceerd dat de interpretatie
van afzonderlijke werken gestaakt dient te worden. Vooral na 1970 heeft Claus nog
veel geschreven dat tot nu toe slechts oppervlakkig is bestudeerd.
Gezien de huidige grote biografische belangstelling, ook binnen de
literatuurwetenschap, ligt het voor de hand te vragen om een biografie van Claus,
zoals Vanheste doet in zijn overzicht. Ik betwijfel of dit op dit ogenblik een realistisch
plan is, al kan men slechts benieuwd zijn naar de context waarin het werk van Claus
ontstond. Ik vermeld met opzet het werk, daar er in mijn ogen weinig of niets is
gewonnen met schrijversbiografieën waarin het literaire werk als een bijkomstigheid
wordt afgedaan, zoals de levensbeschrijvingen van Achterberg en Slauerhoff bewijzen,
die Wim Hazeu publiceerde. Het biografische project dat dit jaar bij het Studie- en
documentatiecentrum Hugo Claus van start is gegaan, en dat zich richt op de jaren
die ook worden beschreven in Het verdriet van België, belooft in ieder geval de
literatuur niet uit het oog te verliezen.
De bestudering van het toneelwerk verdient een hoge prioriteit. Claus mag dan de
produktiefste Nederlandstalige toneelschrijver zijn van na de tweede wereldoorlog,
over zijn dramatische oeuvre zijn slechts twee studies in boekvorm verschenen. Over
Claus' toneel van Jacques. de Decker dateert reeds van 1971. Het is een bundeling
van stukken die sterk uiteenlopen in lengte, maar veel te bieden hebben. Interessant
is bijvoorbeeld dat De Decker aandacht besteedt aan de buitenlandse voorbeelden
die Claus hebben geïnspireerd, zoals de Elizabethaanse toneelschrijvers en Antonin
Artaud.
Minder positiefs valt er te zeggen over Het Paard Begeerte. Aspecten van het
toneel van Hugo Claus (1994), geschreven door Johan Thielemans. Zowel qua inhoud
(een reeks aanzetjes) als qua omvang (94 bladzijden, inclusief bibliografieën en
foto's) is het een mager werkje. Het totale beeld is enigszins genant: een auteur met
een fascinerend dramatisch oeuvre, dat tientallen titels omvat, vertalingen en
bewerkingen inbegrepen, heeft in boekvorm een respons gekregen van nog geen 250
bladzijden.
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Deze treurige stand van zaken valt ook af te lezen aan de bijdrage van Jaak van
Schoor en Christel Stalpaert over de studie van Claus' toneelwerk aan Hugo Claus:
‘Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht’. In plaats van de
publicaties over Claus' dramatische werk kritisch te wegen, zijn zij, bij ontstentenis
daarvan, meer dan eens gedwongen op dit werk zelf in te gaan. Zij belichten de
verschillende stromingen waaraan Claus schatplichtig is: het absurde theater, het
surrealisme en het naturalisme, en de vormen waarvan hij zich heeft bediend: de
tragedie, het psychodrama, de monoloog en de eenakter, om er slechts enkele te
noemen. Tevens gaan zij in op de antieke mythen die Claus door zijn stukken weeft
en op zijn taal (vaak een mengvorm van dialect en Algemeen Beschaafd Nederlands).
Tot slot signaleren zij de afwezigheid van opvoeringsanalyses.
Zo weinig commentaar als het toneel van Claus heeft uitgelokt, zo veel is er
gepubliceerd over zijn poëzie en proza, meestal in de vorm van analyses van
afzonderlijke romans en gedichten. De dichter heeft de gewoonte bij herdrukken van
zijn poëzie, bijvoorbeeld in een verzamelbundel, veranderingen aan te brengen in
zijn gedichten. (Zijn romans laat hij in het algemeen - er zijn enkele uitzonderingen
- na de eerste druk ongemoeid, met als nadelig gevolg dat bepaalde zetfouten een
taai leven is beschoren.) Het verbaast dan ook niet dat Dirk de Geest om een
wetenschappelijk verantwoorde tekstuitgave vraagt van Claus' poëtische werk. Het
is inderdaad belangrijk de varianten vanaf de eerste druk te inventariseren en daarbij
de eventuele voorpublicaties niet te vergeten. Maar bij deze weinig spectaculaire
doch nuttige arbeid mag het niet blijven. De aldus verzamelde gegevens behoeven
interpretatie, bijvoorbeeld in het licht van Claus' poëtische en poëticale ontwikkeling.
Het ontbreken van deze interpretatieve component vormt een belangrijke beperking
van Een huis dat tussen nacht en morgen staat. Varianten bij Hugo Claus, uitgegeven
door Peter Roelens en Edward Vanhoutte. In de beschouwing ‘Het oog der wakende
maagden. Over de receptie en de editie van Een huis dat tussen nacht en morgen
staat’, die is toegevoegd aan de registratie van de varianten, schrijft Vanhoutte dat
hij zich onthoudt van ‘literatuurinterpreterende en stilistische commentaar die de
functie en de oorzaken van de varianten evalueert’.7 Het eigenlijke werk laten de
editeurs dus liggen, hetgeen bijzonder spijtig is.
De interpretatie wordt niet geschuwd in de onlangs opgezette reeks
‘Wetenschappelijke Edities Hugo Claus’. De redactie bestaat uit Paul Claes, Dirk de
Geest, Jean Weisgerber en Georges Wildemeersch. De bedoeling is ongepubliceerd
werk van Claus uit te geven, waarmee een wens in vervulling gaat die in kringen van
Claus-specialisten vaak valt te beluisteren. Als eerste staat de bundel Herbarium op
het programma: vijftien prozagedichten in handschrift bij evenzovele tekeningen
van de auteur, voorafgegaan door een geïllustreerde titelpagina en afgesloten door
een prozatekst bij zes tekeningen. De bundel dateert van december 1949. Editeur is
Georges Wildemeersch.
De delen van de reeks krijgen een uniforme opzet: verantwoording van de uitgave,
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reproductie van de tekst, illustratiemateriaal en een uitvoerig commentaar. In dit
laatste gedeelte wordt de ontstaansgeschiedenis belicht, indien mogelijk de receptie
beschreven, het werk geanalyseerd en geïnterpreteerd en vervolgens gesitueerd in
het oeuvre en de literatuur- en/of kunstgeschiedenis.
Een domein dat nog goeddeels braak ligt in de Claus-studie is dat van de poëtica.
De oorzaak is evident en werd al gememoreerd: buiten zijn werk heeft Claus zich
vooral in interviews over zijn literatuur- en kunstopvattingen uitgelaten, afgezien
van een moeilijk toegankelijke tekst als Karel Appel, schilder (1964). Er zijn echter
veel poëticale gedichten van zijn hand, terwijl ook het proza poëticale passages bevat,
zoals het hoofdstuk ‘De tuin der beelden’ in De verwondering. Een systematisch
diachroon onderzoek naar de werkinterne poëtica, aangevuld met een analyse van
de werkexterne bronnen, vormt een moeilijke, maar fascinerende onderneming.
En zo is er nog veel meer dat om opheldering vraagt. Wat is bijvoorbeeld de
literairhistorische plaats van Hugo Claus? In hoeverre kan hij als een experimenteel
kunstenaar gelden? Het teken van de ram 2, gewijd aan de periode van het
experimentalisme, biedt veel interessante informatie, maar laat nu juist deze vraag
onbeantwoord. Wie schrijft de eerste studie over taal en stijl van zijn proza? Het
betreft immers een auteur die ook dichter is en door velen vooral in die hoedanigheid
wordt gewaardeerd.
De ‘kunstvlooien’, zoals Hugo Claus de onderzoekers van zijn werk weinig vleiend
betitelde, is voorlopig geen rust vergund. Maar passiviteit is toch geen eigenschap
van deze springerige diertjes. Als zij daarbij hun activiteiten enigszins op elkaar
weten af te stemmen, staan de Claus-studie nog mooie tijden te wachten.
G.F.H. Raat
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Grensverkeer
Histoire à la française
Rondkijkend in een goede Franse boekhandel - mijn favoriet is La Hune op de Parijse
Boulevard Saint-Germain - valt me herhaaldelijk op hoeveel vertaalde literatuur van
niet-Franse origine er op de schappen staat, keurig ingedeeld naar taalgebied van
herkomst. Du Perron, Haasse en Claus vinden daar in Franse vertaling hun
vanzelfsprekende plaats in de wereldliteratuur. Zo'n librairie is een sterk argument
tegen de in onze streken nog altijd warm gekoesterde mythe van de xenofobe Franse
cultuur. Het lijkt zelfs of het assortiment buitenlandse bellettrie er ruimer en
geschakeerder is dan in boekhandels in Angelsaksische landen. Natuurlijk, er zijn
tegenvoorbeelden; Franse literatuurwetenschappers verwijzen ongaarne naar teksten
uit de kleinere letterkundes. En wanneer ze het wel doen, laten ze de Lage Landen
doorgaans links liggen. Maar is zulke onkunde niet mede te wijten aan de
Nederlanders en Vlamingen zelf, die jarenlang verzuimd hebben hun letterkunde en
literatuurwetenschap buiten de grenzen aan de man te brengen? En dat zal wel weer
iets te maken hebben met die andere mythe, dat onze literaire cultuur vooral
importerend en absorberend van aard zou zijn, en dus voor het buitenland
oninteressant. Toen Hella Haasse onlangs een tournee door Canada had gèmaakt,
omdat er vertalingen van haar werk bij een Frans-Canadese uitgeverij waren
verschenen, was dat voor het Radio 1 Journaal voldoende aanleiding om haar na
terugkomst de microfoon voor te houden. Helaas ging het vraaggesprek al spoedig
de mist in, doordat de verslaggever maar niet kon begrijpen bij welk lezerspubliek
de schrijfster ginds populair was: ze had zeker voor de Nederlandse
emigrantengemeenschap gesproken? O nee, echt voor Canadezen? Franstalige
Canadezen zelfs? Maar wat vonden die dan zo interessant aan haar werk? Dat het
zo echt Hollands was, misschien? Alleen de wijsheid waarmee de schrijfster het
gesprek uit nevelige klompensferen naar de frisse wind van de internationale
Republiek der Letteren wist te loodsen, kon het interview nog enigszins redden. Het
is duidelijk dat beide idées reçues - het xenofobe Frankrijk en de voor buitenlanders
oninteressante Nederlandse letteren - een literair exportbeleid met betrekking tot
Frankrijk danig in de weg zitten.
Het mag daarom een klein wonder heten dat er sinds medio vorig jaar een gede-
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gen en lezenswaardige Histoire de la littérature néerlandaise in de Franse
boekwinkels ligt (winkelprijs 390 FF, 923 pp. waarvan 120 voor registers, bibliografie
en een chronologische lijst van verschijningsdata), door uitgeverij Fayard gepubliceerd
in een monumentale reeks die ook de Japanse, Poolse, Amerikaanse, Spaanse,
Scandinavische en Russische letterkundes bestrijkt. Het Handboek-Fayard, zoals
het in kleine kring al is gaan heten, kon tot stand komen door bemiddeling en steun
van verschillende instanties, zoals het onvermoeibare Nederlands Literair Produktieen Vertalingenfonds, de Nederlandse Taalunie, het Leidse NWO-onderzoeksproject
NLCM (Nederlandse Literatuur en Cultuur van de Middeleeuwen), het Centre
National du Livre en het Vlaams Fonds voor de Letteren. De hoofdredactie was in
handen van Hanna Stouten, Frits van Oostrom en Jaap Goedegebuure. Verder werkten
mee Herman Pleij, Eddy Grootes, Riet Schenkeveld-van der Dussen, Willem van
den Berg, Ton Anbeek en Anne Marie Musschoot. De Nederlandse presentatie, begin
juli 1999 in het Maison Descartes in Amsterdam, bleef niet onopgemerkt in de
dagbladpers. Willem Kuipers besloot zijn bespreking in De Volkskrant (9 juli 1999)
met de aanbeveling ‘deze Histoire in het Nederlands te vertalen. Hier ontbreekt
immers zo'n boek’.
Dat laatste klopt, maar de toestand is minder dramatisch dan Kuipers suggereert.
Een narratief opgezette Nederlandse literatuurgeschiedenis in een band hebben we
op dit ogenblik inderdaad niet. We hebben wel Nederlandse literatuur, een
geschiedenis, met 151 dieptepeilingen. Het boek is sinds zijn introductie in 1993 een
groot verkoopsucces gebleken, een kaleidoscoop van de recentste ontwikkelingen
in het vak, en het blijkt te fungeren als wegwijzer naar nieuwe paden in onderzoek
en onderwijs. Een continue chronologische ontwikkelingslijn geeft de NLG echter
niet. Die is wel te verwachten van de op stapel staande nieuwe literatuurgeschiedenis
in acht delen, die op dit moment wordt geschreven en binnen enkele jaren door
uitgeverij Prometheus op de markt zal worden gebracht. Het werk is nog niet gedoopt
met een eigen naam, maar gaat voorlopig door het leven als het ‘Taalunieproject’,
vernoemd naar de instantie die het geld ervoor heeft verworven en de logistieke
ondersteuning verzorgt. De betrokken auteurs, adviseurs en hoofdredactie - sommigen
ook al te vinden in de equipe van de Histoire - overleggen dikwijls over inhoud en
structuur, en zijn het erover eens dat de komende literatuurgeschiedenis de vorm van
een goed verteld verhaal moet krijgen. In dat chronologisch opgezette discours zal
de canon niet worden losgelaten, maar waar nodig worden geproblematiseerd; er zal
veel aandacht zijn voor de context, voor diachrone ontwikkelingen, voor de rol van
literaire instituties en systemen. Hoe verhoudt zich nu het Handboek-Fayard tot
enerzijds de NLG en anderzijds het lopende project?
Allereerst is de Histoire speciaal geschreven voor de Franse markt. Dat betekent
dat het boek zich niet zonder meer leent voor een vertaling in het Duits, Engels of
Nederlands, omdat dan andere soorten lezers met andere soorten voorkennis in beeld
komen. Van de internationale connecties zijn in de Histoire vooral de Franse
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duidelijk geaccentueerd, van Lancelot en prose via Van Effens spectator Misanthrope
(‘rédigé en français, mais il n'y règne nullement un esprit français’) tot en met de
parallellen tussen Revenir à Ina Damman en À la recherche du temps perdu. Slechts
een enkele keer pakken de vergelijkingen wat gewild uit, bijvoorbeeld wanneer de
ruzie tussen Kloos en Verwey als ‘un tiède remake du conflit Rimbaud-Verlaine’
wordt gekarakteriseerd.
Wat wordt er met de canon gedaan? De komende literatuurgeschiedenis zal de
canon niet loslaten, maar wil wel het ontstaan ervan belichten en problematiseren.
De NLG kon zich bij de 151 proefboringen een aantal interessante extra-canonieke
verkenningen permitteren, zoals de verspreiding van populaire lectuur in de
zeventiende en achttiende eeuw (hoofdstukken 52 en 58), de boekenlijst van Saakes
(hoofdstuk 70) of de emancipatie van de kinder- en jeugdliteratuur (hoofdstuk 130).
Hierbij vergeleken is het Handboek-Fayard orthodoxer, canonieker. Het heeft
begrijpelijkerwijs weinig zin om de achterkant van de canon te bespreken met een
publiek dat de voorzijde nog moet ontdekken. Saakes en Annie M.G. Schmidt komen
er dus niet in voor, en van de laatste is dat misschien meer te betreuren dan van de
eerste. Toch zijn er opvallende nieuwkomers, zoals de zeventiende-eeuwers dominee
Busschof, Geertruyd Gordon en Olfert Dapper. Naar laatstgenoemde, de ‘premier
africaniste de tous les temps’, is in Amsterdam een straat genoemd, in Parijs een
museum van Afrikaanse kunst en ethnografie (Musée Dapper, 50, Boulevard Victor
Hugo). Anna Maria van Schurman prijkt terecht op de eerste plaats van de ‘femmes
écrivains’ van de Gouden Eeuw; Knuvelder had haar nog ongenoemd gelaten. Was
de periode van de middeleeuwen (gerekend tot aan het humanisme van de jaren 1560)
in de NLG mogelijk ondervertegenwoordigd door het ontbreken van exacte data als
aanknopingspunt, in de Histoire lijkt die achterstelling te zijn weggewerkt. Een ruwe
rekensom levert een stijging van het percentage aan de middeleeuwen gewijde
tekstbladzijden op van 17 naar 19. Was er in de NLG uiteraard geen sprake van een
doorlopend récit, er liet zich uit de 151 bijdragen in al hun diversiteit wel een
algemene tendens naar contextualisering afleiden: het literaire feit werd geplaatst
tegen zijn historische, sociale, filosofische, culturele of technische achtergrond. De
Histoire blijkt in dit opzicht enigszins ambigu. Literaire systemen worden door de
hele geschiedenis heen zichtbaar gemaakt, maar de contextualisering, inclusief de
aandacht voor instituties, is het sterkst in de oudere perioden; ze neemt af in de
behandeling van de negentiende en twintigste eeuw waar de schijnwerper vooral
poëticale kwesties belicht. Deze tweeslachtigheid is verklaarbaar uit de praktijk van
het huidige onderzoek aan onze universiteiten: de inbedding van de literatuur- in de
cultuurgeschiedenis is daar het verst voortgeschreden voor de historische perioden
tot circa 1800. Of deze Vlaams-Nederlandse academische praktijk ook spoort met
de belangstellingen van de beoogde lezers van de Histoire, blijft een open vraag.
Franse lezers zijn naar mijn indruk meer dan hun noorderburen geïnteresseerd in
politieke geschiedenis: staatvorming, kolonialisme, dekolonisatie. Als politieke
achtergronden vinden we
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hier wel het Hollands-Beierse huis, de stadscultuur van de late middeleeuwen en de
‘essors économiques’ van Antwerpen voor en Amsterdam na 1585, maar opvallend
weinig over de impact van de Napoleontische tijd, het ontstaan van België als
francofone eenheidsstaat in 1830 of - behalve dan bij individuele auteurs - de Indische
dimensie van de Nederlandse letteren.
Als verhaal, als leesstof, ook voor wie al vertrouwd is met de grote lijnen en veel
van de details, is de Histoire een aangenaam boek. Voor de kenner duiken hier en
daar verrassende gezichtspunten op naast elegante samenvattingen, terwijl de beginner
enorm veel nieuws zal leren. Over het lezen van literatuurgeschiedenissen is mutatis
mutandis hetzelfde te zeggen als wat Frits van Oostrom vaststelt over de Arthurstof
(p. 31): ‘Si l'on n'a lu qu'un seul texte [...], autant dire qu'en fait on n'en a lu aucun;
le charme du genre réside précisément dans le fait de placer de nombreux textes les
uns à côté des autres, qui chaque fois puisent à la même source, mais chaque fois
d'une manière différente’. Vervelen doet het nooit.
Arie Jan Gelderblom
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Kortaf
Th.C.J. van der Heijden en F.C. van Boheemen, Met minnen versaemt. De
Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende
eeuw. Bronnen en bronnenstudies. Delft (Eburon) 1999. 415 blz. ISBN
90-51-666-7, f 99,-.
Th.C.J. van der Heijden en F.C. van Boheemen, Retoricaal memoriaal.
Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkers vanaf de
middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Delft (Eburon) 1999.
842 blz. ISBN 90-51-678-0), f 149,-.
De auteurs - een befaamd lerarenduo, verbonden aan het St.-Stanislascollege te Delft
- hebben hun magnum opus, door velen al jaren met spanning verbeid, nu eindelijk
het licht laten zien. Ze promoveerden op deze studie bij W.M.H. Hummelen aan de
KU Nijmegen. Het bronnenboek (Retoricaal memoriaal) is een ware schatkamer en
bevat de archiefgegevens over Hollandse kamers van maar liefst 92 plaatsen (dorpen
en steden). Via de inhoudsopgave is in een oogopslag te zien van welke plaatsen het
grootste aantal gegevens beschikbaar zijn: Amsterdam spant de kroon, op de voet
gevolgd door Haarlem en Leiden. Ze worden op verre afstand gevolgd door plaatsen
als Gouda, 's-Gravenhage en Delft. De lengte van de periode die door de
archiefgegevens wordt bestreken, kan aanzienlijk verschillen per plaats. Zo lopen
de gegevens over Amsterdam tot 1638, maar die over Haarlem tot 1782 en die over
Leiden tot 1736. Jammer genoeg is dit bronnenboek niet voorzien van een register.
Wie maximaal profijt van deze verzameling wil trekken, zal de CD-rom moeten
aanschaffen (ISBN 90-5166-698-5, f 65), of anders Internet moeten raadplegen
(http://www.kun.nl/ubn/webdoc/kundocs.html).
Uit het andere deel, namelijk Met minnen versaemt blijkt dat de twee promovendi
zich in hun reflectie tot bepaalde aspecten hebben beperkt. Dat betekent dat menige
vakgenoot met behulp van hetzelfde materiaal een ander aspect kan behandelen. Van
der Heijden beperkte zich tot de relatie tussen de kamers enerzijds en de wereldlijke
en geestelijke overheid anderzijds. Van Boheemen heeft zich beziggehouden met de
wedstrijden zelf en met de opbrengsten voor charitatieve doelen van
rederijkersoptredens. De Hollandse kamers blijken eerder uit geestelijke
broederschappen te zijn ontstaan dan uit de schutterijen. De betrokkenheid van de
clerus blijkt in een aantal gevallen uit de oprichtingsacte (Sommelsdijk) en uit
lidmaatschappen ('s-Gravenhage). De ledenaantallen verschillen overigens nogal per
kamer: de Haagse kamer mocht volgens een bepaling uit 1494 slechts maximaal 41
leden tellen, de Brielse kamer moet minimaal twaalf leden tellen om voor subsidie
in aanmerking te komen in 1559 en de Leidse Witte Acoleyen mogen vanaf 1561
niet meer dan 16 leden hebben. Waarom dat dit zo is, wordt overigens niet duidelijk
uil die reglementen. In elk
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geval bemoeit ook de centrale overheid zich met de kamers. Vooral de Gentse spelen
van 1539 hebben voor lange tijd heel wat verbodsbepalingen gegenereerd. Dankzij
de bemoeienissen van de overheid komen we soms achter intrigerende titels: wat te
denken van het stuk de deeckenspringger waarvoor (samen met het spel van den
soberen tijt) te Haarlem in 1593 een subsidie van 12 pond werd verleend. Van beide
stukken zijn de teksten niet overgeleverd, maar de deeckenspringer zou in de 17e
eeuw kunnen zijn nagevolgd door de Bataviase dichter Laurens van Elstlandt met
zijn Jan onder de Deecken, waarin het Haarlem van 1573 een rol speelt.
Ik heb mij verbaasd over de terminologische verwarring wanneer het gaat over
andere Nederlandse gewesten dan Holland. Zo wordt op p. 82 Jacob Duym een van
de vele Vlaamse vluchtelingen genoemd. Dat was hij niet, hij kwam uit Leuven en
dat maakt hem Brabander. Daarom ligt het niet voor de hand dat hij in 1591 keizer
wordt van de pas opgerichte Vlaamse kamer De Oraigne Lelie te Leiden. Vreemd is
ook dat deze begaafde militair in 1608 - één jaar voor het Bestand -naar Brabant in
de Spaanse Nederlanden terugkeert (dus niet naar Vlaanderen, zoals Van der Heijden
schrijft). In het boek maskeert dit soort verkeerde terminologie dat de gedragingen
van Duym nadere verklaring nodig hebben. In de studie staat de Hollandse rederijkerij
centraal, maar dat is nog geen reden om onder rederijkers uitsluitend leden van
Nederlandstalige kamers te verstaan. Zo schrijft Van Boheemen op p. 183-184 over
de bronnen die een beeld geven van een uiterst geanimeerd rederijkersleven in ‘met
name Holland, dat niet zo spectaculair veel later op gang is gekomen in vergelijking
met Vlaanderen, Zeeland en Brabant’. Welke gewesten ter vergelijking mis ik in
zo'n opsomming? Natuurlijk Artesië, Henegouwen en Doornik. Daar was de
rederijkerij immers begonnen, maar omdat daar in het Frans werd geschreven en
geacteerd, vallen ze kennelijk buiten het blikveld van de auteurs. Zo won de kamer
van Doornik in 1440 een prijs op een rederijkerswedstrijd te Gent met een Franstalig
stuk en werden in de jaren 1531-1534 de boden van de Franstalige kamers uit Doornik
en Dowaai feestelijk onthaald te Oudenaarde. Ik heb wel eens eerder gepleit voor
het betrekken van de Franstalige kamers in de Nederlanden bij het
rederijkeronderzoek, maar dat heeft tot nu toe niet het gewenste effect gehad, juist
vanwege het hardnekkig exclusief Nederlandstalige perspectief. Vandaar dat het bij
mij ook als knullig overkomt, wanneer op p. 203 wordt gesproken van een
‘internationalisering’ van het deelnemersveld (p. 203) omdat kamers uit Holland,
Vlaanderen en Brabant aan elkaars wedstrijden deelnemen. Opmerkelijk is het ook
dat geen van beide auteurs even stilstaat bij de mogelijke rol van vrouwen in de
rederijkerij. Dat de rederijkerij een exclusief mannelijke aangelegenheid is geweest,
lijkt mij sterk. Hand- en spandiensten moesten worden verricht door familieleden,
toneelvoorstellingen en optochten door hen worden bijgewoond enz. Van der Heijden
noteert op p. 31 wel dat Van Hout zijn Brabantse vrouw tijdens het landjuweel van
Antwerpen leerde kennen, maar niet dat ze zelf tot een rederijkersmilieu hoorde en
dat Van Hout een aantal gedichten ondertekende met een kenspreuk die voor de helft
uit de naam van zijn wouw bestond. Men vraagt zich hierbij dan ook af of deze
echtgenote ook niet aan het gedicht zelf heeft bijgedragen. In de weinige ledenlijsten
die overgeleverd zijn van Hollandse kamers, worden geen vrouwen vermeld.
Misschien is de situatie in Holland ook anders dan in Vlaanderen, waar vrouwen
deel uit konden maken van een schuttersgilde in Assenede, gesticht door Antoon van

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

Bourgondië in 1520. In het stuk dat zich in de Bibliothèque Nationale (MS.
Néerlandais, nr. 46) bevindt, worden vrouwelijke leden (meestal echtgenoten van
schutters) tot in 1571 vermeld. Op p. 93 is iets verkeerd gegaan, wanneer Van der
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Heijden schrijft dat in 1596 te Leiden een wedstrijd met loterij wordt georganiseerd
en een jaar later te Haarlem, ‘in beide gevallen ten behoeve van de armen te
Zandvoort’. Dit lijkt me onjuist. De Leidse loterij werd georganiseerd ten behoeve
van de verbouw van het St.-Catharinagasthuis. In december 1596 weigerde het Leidse
stadsbestuur zelfs om de Leidse kamers naar de loterijwedstrijd van Zandvoort te
laten gaan omdat de heren te veel ruzie maakten.
Al deze kritiek valt evenwel in het niet tegenover de verdiensten van de auteurs
die een dergelijke belangrijke materiaalverzameling beschikbaar hebben weten te
stellen. We mochten wensen dat we vergelijkbare verzamelingen hadden van andere
Nederlandse gewesten als Artesië, Brabant, Henegouwen, Vlaanderen en Zeeland.
Karel Bostoen

Elke Brems, Alles is leugen. De vroege romans van Gerard Walschap.
Uitgeverij Manteau/Standaard Uitgeverij, Brussel 1999, 312 blz.
In oktober van het afgelopen jaar was het tien jaar geleden dat Gerard Walschap
overleed. Daar is betrekkelijk weinig aandacht aan besteed, mogelijk omdat de
belangstelling voor Walschap en zijn werk tanende is. Ik betreur dat, hij behoort
immers ongetwijfeld tot de monumenten in de Vlaamse literatuur, zij het een
monument dat bij leven al enigszins begon af te brokkelen. In de inleiding van haar
studie Alles is leugen. De vroege romans van Gerard Walschap geeft Elke Brems
daarvoor een plausibele verklaring: Walschap was ‘een van de laatste
levensbeschouwelijk bevlogenen (...) in een geseculariseerde samenleving waar de
bekommernissen al lang ergens anders liggen.’ Walschaps niet aflatende gefoeter
op de kerk maakte in het laatste decennium van zijn leven inderdaad een erg belegen
indruk. Dat geldt in zekere zin ook voor zijn werk, waarin de kerk, de pastoor, het
noodlot, de goddelijke beschikking en de hele rimram een belangrijke rol spelen.
Het is dan ook de vraag of het werk van Walschap in de 21ste nog nieuwe generaties
lezers zal boeien. Aan Elke Brems zal het in ieder geval niet liggen. Zij doet in Alles
is leugen een zeer verdienstelijke poging de belangstelling voor Walschaps werk
nieuw leven in te blazen. Daarbij keert zij zich faliekant tegen de gebruikelijke lezing
van zijn romans, die sterk gedomineerd is door de biografie van de auteur en zijn
uithalen naar het katholicisme en de kerk (biograaf Jos Borré zette hem in de
geschiedenis bij als rebel en missionaris). Volgens Elke Brems is Walschap daar
zelf grotendeels debet aan; hij heeft met uitspraken in talloze interviews en artikelen
de interpretatie van zijn werk in die richting gestuurd en daardoor zijn die romans
meestal gelezen als een rechtstreekse en onversneden verwoording van zijn externe
poëtica en levensbeschouwing. Elke Brems breekt radicaal met deze monolitische
leeswijze. Zij keert in de analyse van de negen vooroorlogse romans terug naar de
tekst, analyseert ze elk afzonderlijk, los van biografie en levensbeschouwing, en laat
inderdaad zien dat ze meerduidiger en complexer zijn dan doorgaans wordt
aangenomen. Haar aandacht is vooral gericht op de wijze waarop in Walschaps proza
betekenis wordt gecreëerd, hoe hij taal gebruikt en van welke opvattingen over
vertellen zijn werk blijk geeft. In het laatste hoofdstuk laat zij nog zien hoe drie
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belangrijke aspecten in het werk van Walschap - religie, taal en vrouw - in dat werk
functioneren.
De studie van Brems - een bewerking van haar in 1998 verschenen proefschrift levert een heel scala nieuwe inzichten op. Persoonlijk vind ik de uiteenzettingen over
de verschillende discoursen die elkaar in Walschaps werk afwisselen en bestrijden
het interessantst. Walschap blijkt in verscheidene romans verschillende visies te
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hebben uitgewerkt, vaak door verteller en personages elkaar afwisselend te laten
tegenspreken, zonder dat een van hen het laatste woord krijgt. Dat maakt de romans
van Walschap - aldus Brems - in zekere zin ‘verwarrend’. Er is veel dubbelheid, ze
zijn - zoals gezegd - minder eenduidig dan veelal wordt gedacht. Dat geldt ook voor
de visie op het katholicisme. In de romans wordt het katholicisme dikwijls
tegelijkertijd beleden én veroordeeld. Deze dubbelheid komt ook tot uiting in het
taalgebruik doordat het katholieke normenstelsel en het daarbij behorende jargon
wordt geproblematiseerd.
In het laatste hoofdstuk trekt Elke Brems onder meer de conclusie dat de
ontwikkeling van Walschap in de jaren dertig, van een kritische katholiek naar een
‘fervente vrijzinnige’, zijn weerslag heeft gevonden in zijn romans én dat hij met
Houtekiet afscheid nam van het katholicisme om voorgoed een nieuwe, vrijzinnige
weg in te slaan.’ Gezien het bovenstaande is dat vreemd, want als iets door Alles is
leugen op losse schroeven wordt gezet dan is het wel die rechtlijnige ontwikkeling
in Walschaps vooroorlogse romans. Bovendien kan dit beeld na lezing van Houtekiet
moeilijk overeind worden gehouden. Daar schetst Walschap immers veeleer een
omgekeerde ontwikkeling, een ontwikkeling van ‘niets’ naar ‘iets’.
Soms breekt Elke Brems wel erg rigoureus met het bestaande beeld. Zo laat zij
nagenoeg niets heel van Thijs Glorieus, de zo barmhartig geachte hoofdpersoon in
Een mens van goede wil. Die Thijs Glorieus treedt uit haar analyse naar voren als
een in wezen egocentrische, zelfzuchtige en weinig flexibele persoonlijkheid. De
titel van de roman krijgt daardoor een wel erg ironische lading. In de titel van Brems'
studie - Alles is leugen - wordt expliciet op de verwarring, op het niet-eenduidige
van Walschaps werk, gewezen. Als deze studie iets duidelijk maakt, dan is het wel
dat de lezer ook bij Walschap op zijn hoede moet zijn. Maar het lijkt mij een tikkeltje
overdreven het werk van Walschap aan te duiden als een veldslag van ideologieën,
zoals Anbeek heeft gedaan. Het spanningsveld bestaat hier toch vooral tussen een
door twijfels verscheurd individu en het normenen waardenstelsel van de dominante
katholieke gemeenschap.
Ook uit Brems' studie blijkt weer eens hoe revolutionair de inhoud van Walschaps
romans voor het interbellum is geweest. Hij heeft de katholieke roman een flinke
stap vooruit geholpen door haar inhoud én diepte te geven, door te schrijven over de
dilemma's waarmee gelovige mensen hadden af te rekenen. Hij heeft een hele rits
tragische personages getekend, wier levens door de twijfel over het door de kerk
opgelegde normen- en waardenstelsel worden verscheurd. Personages, die heen en
weer worden geslingerd tussen rede en instinct, goed en kwaad, trouw en ontrouw,
zonde en reinheid, willen en moeten. Ook op microniveau viert de twijfel dus hoogtij.
Zo voelen nogal wat personages tegelijkertijd afkeer van én begeerte naar het kwaad,
gaat het opperste geluk dikwijls samen met pijn. Er is in de vooroorlogse romans
een sterke behoefte aan houvast, gezag en dogma's. Voor de meesten biedt het
katholieke geloof daarvoor het kader. Wie dat mist, lijkt verloren. Het verlies van
dit geloof werkt hier dus niet bevrijdend. Houtekiet is de uitzondering, hij vindt
volledige gemoedsrust, voelt zich een met ‘die oneindigheid, waarin onvatbaar voor
woorden en gedachten, dat fijne raadsel zweeft’. Dan zijn er nog de destijds gedurfde
onderwerpen als een meisje dat door haar stiefvader werd aangerand, verkrachting
binnen het huwelijk, de liefde tussen zus en halfbroer, de seksuele verlangens en
begeerten bij vrouwen. Alleen al door het noemen van dergelijke zaken joeg hij de
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katholieken de gordijnen in. Het is jammer dat Walschap voor die inhoud niet een
gedurfdere vorm heeft gekozen, dat hij zo braaf aan het concept van de traditionele

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

191
roman met zijn provincialistische setting heeft vastgehouden. Daarmee is ook meteen
één reden gegeven waarom het naoorlogse werk van Walschap het zoveel minder
heeft gedaan. Weliswaar kreeg hij in 1954 voor Zuster Virgilia de Driejaarlijkse
Staatsprijs, maar het is een publiek geheim dat dat jaar eigenlijk een andere roman
van een andere auteur bekroond had moeten worden.
Jos Muyres

Jan Oegema: Lucebert, mysticus. Over de roepingsgedichten en de ‘Open
brief aan Bertus Aafjes’. Nijmegen: Vantilt. ISBN 90 75697 24 2. f44,90.
Lucebert had het niet op letterkundigen. Regelmatig haalde hij uit naar wat hij
noemde: ‘de schoolmeesters en botanici onzer schone letteren’. Die schoolmeesters
lijken zich echter weinig te hebben aangetrokken van de afkeer van de dichter. Er
zijn regelmatig wetenschappelijke studies over de poëzie van Lucebert verschenen,
waaronder recentelijk het proefschrift van Jan Oegema.
Oegema onderscheidt zich echter van zijn voorgangers en komt Lucebert tegemoet
in zijn kritiek. Verweet Lucebert de ‘letterkundige snobs’ dat zij de mond vol hadden
van het hogere, maar dat zij vergaten het te leven, Oegema concentreert zich juist
op dit leven van het hogere. Het gaat hier niet om de mystiek als intertekst, zoals in
de eerdere proefschriften over Lucebert van Van de Watering (1979) en De Feijter
(1994), maar om de werkelijk beleefde mystieke ervaring. In Lucebert, mysticus ligt
de nadruk niet op Luceberts verwijzingen naar de kabbala of Hadewych, maar op
een waarlijke godservaring en de manier waarop Lucebert die verwoordde in zijn
poëzie. Al in een artikel in De Revisor uit 1990, ‘Nederland in de puberteit’, betoogde
Oegema dat Lucebert als homo religiosus te weinig aandacht heeft gekregen: ‘Toch
is duidelijk dat dit postmodern geheten tijdperk niets zo wezensvreemd is als de
morele imperatief, de religieuze bezieling van Lucebert’, zo schreef hij toen. Men
heeft Lucebert zo graag willen zien als rebel en icoon van de moderne tijd, als
‘omroeper van oproer’, dat men niet kon geloven dat hij zichzelf daadwerkelijk
beschouwde als een ‘geroepene’, iemand met de ‘opdracht tot een getuigend
dichterschap’.
Om Lucebert recht te doen als profeet en godzoeker, betrekt Oegema ook de
biografie van de dichter bij zijn onderzoek. Hij concludeert dat Lucebert halverwege
de jaren veertig een visioen moet hebben gehad, een openbaring die hem tot zijn
dichterschap aanzette. Oegema's uitgangspunt is dat deze ervaring zijn poëtische
neerslag vond in de eerste vier gedichten van de afdeling de analphabetische naam
uit het historisch debuut apocrief/ de analphabetische naam, waaronder onder andere
het beroemde ‘ik tracht op poëtische wijze’. Oegema laat zien hoe in deze vier
gedichten de mystieke ervaring wordt beschreven die Lucebert tot het dichterschap
riep: samen ‘vertellen ze het verhaal van een profetische rite de passage in de beste
bijbelse traditie’. Het begint met stemmen van engelen die de mysticus naar het
hogere lokken, na dit gelukzalige opstijgen volgt echter de val in het duister. Het
beangstigende en eenzame verblijf in het duister is een fase van leegwording, die
voorafgaat aan de hergeboorte. De dichter stijgt weer op en begint zijn rol als
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middelaar in de wereld te vervullen. Het probleem daarbij is dat hij mensentaal moet
gebruiken, in plaats van de zuivere taal die hoorde bij het duister, bij het
voorwereldlijk oerbegin. Die taal is volgens Oegema wat Lucebert bedoelt met ‘de
analphabetische naam’: het naamloze en zuivere innerlijke spreken. Als profeet moet
de dichter echter gebruik maken van de ‘lichamelijke taal’ die hoort bij het menselijke
domein.
Zo geeft Oegema een overtuigende verklaring voor de betekenis van de
verschillende talen die bij
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Lucebert zo vaak aan de orde komen. En er zijn meer aspecten aan zijn interpretatie
die verder reiken dan de vier roepingsgedichten alleen. Het belangrijkste is dat
Oegema een model ontwikkelt voor Luceberts ontstaanspoëtica. Niet voor de
technische fase van het schrijven, maar voor de preverbale, illuminatieve fase van
het ontstaan van het gedicht.
Oegema ziet de mystieke ervaring als basis voor de ontstaanspoëtica, en baseert
zich daarbij ook op de ‘Open brief aan Bertus Aafjes’, die Lucebert schreef als
antwoord op Aafjes' beroemde kritiek dat de SS de poëzie was binnengemarcheerd.
In deze brief trachtte Lucebert zijn poëzie uit te leggen en verwoordde hij volgens
Oegema een godservaring in termen die teruggaat op Pseudo-Dionysius en de
negatieve theologie.
Deze aandacht voor de ‘Open brief’ als poëticale tekst is nieuw aan Oegema's
boek, net als de aandacht voor de biografie van de dichter en voor Lucebert als ‘alles
relativerende mysticus’, die niet geloofde in verlossing. Belangrijk zijn vooral de
nieuwe en vrijwel altijd overtuigende interpretaties. Veelbesproken dichtregels zoals
die over de schoonheid die haar gezicht heeft verbrand, worden hier in een nieuw
licht bezien. Waar nodig maakt Oegema soepel gebruik van de ideeën van andere
literatuurbeschouwers. Het heilige van Paz, de katabasis van Rodenko en de liminale
poëtica van Anthony Menens blijken zinvolle begrippen in verband met Luceberts
poëzie. Bovendien geeft Oegema, zoals hij belooft in de inleiding, ook een overzicht
van bestaande interpretaties en hoe die zich tot elkaar verhouden. Of liever gezegd;
hoe die zich te weinig tot elkaar verhouden, zodat er nooit een ‘vruchtbare dialoog’
is ontstaan over Luceberts werk tussen Cornets de Groot, Van de Watering en De
Feijter.
Een vraagteken dat bij dit boek gezet kan worden is waarom de mystiek nu al voor
de derde keer het onderwerp is van een studie over Lucebert, bovendien met steeds
hetzelfde corpus van vier gedichten, terwijl Oegema zelf in 1990 al aangaf dat deze
invalshoek al te voor de hand liggend was. Er is immers een keur aan mogelijke
perspectieven op Lucebert. Men zou zijn werk kunnen plaatsen in de context van
bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, de jazz, de Romantiek, de Europese
avant-garde, de schilderkunst of de Spaanse filosofie. Daar komt nog bij dat er nog
geen biografie is en zelfs geen Verzameld Werk. Genoeg te doen dus in het
Lucebertonderzoek, ook zonder de mystiek.
Yra van Dijk
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Periodiek
De Boekenwereld 16 (1999) 1 bevat een artikel over vertaal- en uitgeverspraktijken
in de negentiende eeuw door E. van Winden (‘Het Engelse boek in Nederlandse
vertaling: Gebroeders Belinfante in de ban van Wilkie Collins’). Verder spraken J.F.
Heijbroek en E.L. Wouthuysen met Lodewijk Houthakker, kunsthandelaar, onder
meer over drukkersmerken. P.J. Buijnsters schreef een in memoriam voor de Utrechtse
antiquaar Edgar Franco (1915-1999). Het nummer biedt voorts een overzicht van
verschenen boeken en catalogi en aankondigingen van veilingen en tentoonstellingen.
Weinig neerlandistiek in Bzzlletin 29 (1999) 269, een themanummer over William
Shakespeare. Het is tweerichtingsverkeer tussen Shakespeare en de actualiteit.
Enerzijds worden zijn thematiek en verhalen regelmatig in een hedendaagse context
verplaatst (mooiste voorbeeld: Tom Lanoye, Ten oorlog!), bovendien wordt
Shakespaere nog steeds opvallend vaak verfilmd. Anderzijds biedt ook een grondige
analyse van de oorspronkelijke stukken veel aanknopingspunten met betrekking tot
eigentijdse literaire motieven. Dit ‘cultural studies’-perspectief wordt uitgewerkt
door Paul Franssen in zijn bijdrage ‘Not of an age, but for all time?’
In Filter 6 (1999) 4 een voorbeeld van hoe vertaalgeschiedenis literatuurgeschiedenis
wordt: een artikel over Antoon Coolen die werk van Jean Giono in het Nederlands
heeft vertaald. De uitwisseling kwam slechts gedeeltelijk tot stand, maar ondanks de
eigenzinnigheid waarmee Coolen het Frans vertaalde, wist hij het werk van Jean
Giono toch in Nederland te introduceren. Dit nummer bevat tevens een leuk stuk
over de vertaling in het Latijn van Jip en Janneke door Harm-Jan van Dam (‘Jippus
et Jannica’) die ter gelegenheid van de boekenweek is verschenen.
De gids 163 (2000) 1 staat vol met grote namen, die grotendeels schrijven over andere
grote namen, namelijk die uit de klassieke oudheid: Leo Vroman, Ted Hughes, Dirk
van Weelden, Nelleke Noordervliet en anderen laten zien in hoeverre de klassieken
nog levend zijn.
In Indische letteren 14 (1999) 4 een verslag van het symposium ‘Humor in de
Indische letteren’ dat in 1999 te Bronbeek werd gehouden. Een riskant thema
natuurlijk, want te lachen valt er eigenlijk alleen in de citaten. Nochtans is het een
veelzijdig en boeiend themanummer geworden, met aandacht voor zowel de oubollige
kolonialistenhumor als de satire die onder Japanse onderdrukking betracht werd.
Huub de Jonge belicht de onderkoelde ‘Ernst en humor in het werk van A. Alberts’.
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Literatuur 16 (1999) 6 is een themanummer over ‘Literaturen in het Nederlands’.
Het meervoud ‘literaturen’ heeft zowel betrekking op Nederlandstalige literatuur die
elders geschreven wordt (Vlaamse, Antilliaanse, Indische) als op literatuur in het
Nederlands door geïmmigreerde auteurs. Het onderwerp wordt in een historisch
kader geplaatst door B. Paasman, die schrijft over de plaats van ‘etnische literatuur’
in de multiculturele samenleving vanaf de achttiende eeuw. T. Anbeek en L. Kuitert
bespreken respectievelijk de rol van critici en die van uitgevers bij de toetreding van
buitenlandse auteurs tot het Nederlandse literaire veld. H. Straver plaatst de
ontwikkeling van de Molukse literatuur tegen de achtergrond van orale cultuur,
geschiedschrijving en het autobiografische genre. R. Agterberg gaat na in hoeverre
Nederlandstalige literatuur van buitenlandse auteurs bruikbaar en gewenst is in het
onderwijs aan kinderen met een buitenlandse achtergrond. In het interview van O.
Heynders en B. Paasman met Kader Abdolah komt dit onderwerp eveneens aan de
orde, naast vele andere. Bij de recensies bespreekt T. Wolf een in Suriname
vervaardigde meertalige literatuurmethode waar ook literatuurdocenten buiten
Suriname verfrissende ideëen uit kunnen opdoen (Fa yu e tron leisibakru (‘hoe je
een leesduiveltje wordt’, aldus T. Wolf), red. E. Moor, J. Vaseur-Rellum, G. Donner).
Andere besproken boeken zijn E. Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers
in Amsterdam (door O. Heynders); E. Jorink, Wetenschap en wereldbeeld in de
gouden eeuw en F. Egmond e.a. (red.) Kometen, monsters en muilezels. Het
veranderende natuurbeeld in de zeventiende eeuw (beide door J. Koppenol); N.
Veldhorst, De, Haarlemse bloempjes (een bloemlezing van zeventiende-eeuwse
liederen) (door J. Jansen); Reizen en reizigers in de renaissance. Eigen en vreemd
in oude en nieuwe werelden. Red. K. Enenkel e.a. (door M. Barend-van Haeften);
Een lezer aan het woord. Studies van L. Strengholt over zeventiendeeeuwse
Nederlandse letterkunde (red. H. Duits e.a.) (door J. Jansen). Tot slot bespreekt P.J.
Verkruijsse een catalogus van Leidse embleemboeken door A.S.Q. Visser e.a. en
een bibliografie van het werk van Annie M.G. Schmidt door M. Raadgeep.
In Literatuur zonder leeftijd 13 (1999) 50 springt vooral de titel van een bijdrage
van Wilbert Smulders in het oog: ‘Over de onmogelijkheid van Gerard Reve als
kindervriend’. Hierin verdedigt hij de op het oog weinig modieuze en vermoedelijk
impopulaire stelling dat jeugd- en ‘volwassenen’-literatuur twee onverenigbare
grootheden zijn, gelegen in ‘verschillende sferen van de moderne cultuur’.
In de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 22 (1999) 3 staan
artikelen over jaarwisselingen en eindtijdverwachtingen door A.J. Hanou (‘Brief van
een Amsterdammer aan een Rotterdammer, januari 1801. Tijd en toekomst in het
eeuwfeest van Jan Kinker’), C. van Heertum (Philipp Joseph Frick (1742-1798).
Music and millenarianism in the late eighteenth century II’) en F. van Lamoen
(‘Chiliast contra stadhouder:Johannes Rothé (1628-1702). Verder bevat deze
aflevering een bijdrage van F. Wetzels over Weyermans opvattingen over Bredase
artsen en S. Vuyk beschrijft hoe het Pieter van Woensel verging op het remonstrants
seminarium. Een recensieartikel is gewijd aan P.G. Hoftijzer, Pieter van der Aa
(1659-1733). Leids drukker en boekverkoper (door H. van Leusen). Bij de kortere
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recensies wordt onder meer besproken: J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers.
Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (door T. Jongenelen).
Musaeus 6 (1999) 4 is een themanummer over gender, ter gelegenheid van het
afscheid van Agnes Verbiest als docent taalbeheersing van de
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opleiding Nederlands te Leiden, alwaar zij het vak genderlinguïstiek introduceerde.
Het nummer bevat de volgende bijdragen: Y. Brook en A. Sneller, ‘Genderaspecten
in de Neerlandistiek’; O. van Marion en T. van der Wouden, ‘Graag scherpe critiek!’
(over schrijfsters die hun werk ter correctie voorleggen aan hun mannelijke collega's);
N. van Megen, ‘“voorts mijn alderlieste laet ick ul weeten”. Brieven uit de zeventiende
eeuw (kunnen vrouwen zich inderdaad niet uitdrukken op papier?)’; S. Veld, ‘Een
vrouwenlof in zakformaat’; M. van der Weij, ‘“De wanckelbare teerigheyd van zoo
noodigh geslachte”. Vrouwen in de Emblemata van Johan de Brune’; B. Thijs, ‘Het
hoofd en zijn leden. Huwelijkslof in Den Nederduytschen Helicon (1610)’; E. Tolsma,
‘Tussen spel en ernst. Twee interpretaties van Secundus' Negende Kusje’; E. Kolfin,
‘“Monstermaegden, dol van sin”. Een zeventiende-eeuwse koopman over de meisjes
van Haarlem’; P. van der Vorst, ‘Ghi en sijt niet veel eeren weert’. Een drietal
zestiende-eeuwse liederen over de wouw' en A.A. Sneller, ‘Een beeld van een vrouw’
(recensie-artikel over: W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782),
ambitieus, vrijmoedig en gevat).
Ons erfdeel 42 (1999) 5 opent met de constatering dat Karel V een Belg was. Omdat
hij in 1500 is geboren, is dat dit jaar reden tot feest zowel in zijn geboorteplaats Gent
als in Ons erfdeel. Naast een bijdrage van Tom Verschaffel over ‘De nationale faam
van keizer Karel’ zijn ook enkele gedichten van Anton van Wilderode over dit
onderwerp opgenomen. Deze keer in de reeks ‘Dichters die nog maar namen lijken’
van A.L. Sötemann een opvallend bekende naam: Pierre Kemp. Verder onder andere
recensies over de poëzie van Nooteboom, het kritisch proza van Morriën, Kristien
Hemmerechts, P.F. Thomése, Peter Verhelst en André Brink.
In De parelduiker 4 (1999) 4 de volgende bijdragen: G. Groeneveld, ‘Het boek
is nooit thuis. Adolf Hitlers Mein Kampf in Nederland’; G.-J. Johannes, ‘Het vuur
dat verzoent. Fuga op het thema van de eeuw’ (een essayistisch stuk over de
geestverwantschap tussen de in een concentratiekamp omgekomen Poolse arts,
pedagoog en kinderboekenschrijver Janus Korczak en Multatuli; zijdelings over
Bordewijks Bint en Mulisch' De Aanslag); F. Oerlemans en P. Janzen, ‘Willem
Anthony Paap’ (in de rubriek ‘Hora est. Schrijvers en proefschriften’); K. Verheul,
Ballingen uit hun land van herkomst. De Russische romanpersonages van E. du
Perron; A. van der Valk en N. Mertens, ‘Een landingspoging in Scandinavië. Zweeds
interview met W.F. Hermans’.
Septentrion 28 (1999) 3 presenteert het werk van Marcel Möring. Gedeeltelijk door
middel van een vertaling van fragmenten uit In Babylon, gedeeltelijk in een
enthousiast artikel van Daan Cartens. Verder een (mooi geïllustreerde) bijdrage van
Juleke van Lindert over het nieuwe Van Gogh-museum. Ook is er onder andere
aandacht voor Aletta Jacobs, Hugo Claus, Tom Lanoye.
Speculum. A Journal of medieval studies 74 (1999) 2 bevat onder meer een recensie
van W. Scheepsma, Deemoed en devotie: de koorvrouwen van Windesheim en hun
geschriften (door H. Joldersma).
Spiegel der Letteren 41 (1999) 3 opent met een artikel van S. Linn, ‘Lezen,
interpreteren, vertalen: in elkaars verlengde?’, waarin de auteur aan de hand van een
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Spaanse vertaling van een gedicht van Lucebert in de eerste plaats laat zien dat het
verschil maakt voor de interpretatie van een tekst of men het origineel of de vertaling
leest, en in de tweede plaats dat de
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meerduidigheid van het origineel nooit in één vertaling overgebracht kan worden:
verschillende vertalingen moeten verschillende aspecten van de brontekst uitdrukken.
Het artikel bevat bovendien een beschrijving van de stand van zaken op het gebied
van opvattingen over interpreteren. Andere artikelen in deze aflevering zijn R. Harper,
‘Walewein revisited’ (ondanks de vraagtekens die sommigen zetten bij de
onberispelijkheid van Walewein, beschouwt Harper hem nog wel als een ware held.
Alles hangt af van de mate waarin bepaalde passages ironisch opgevat moeten of
kunnen worden) en N. Radoux, ‘De klok tegen de kalender. De plaats van Een heilige
van de horlogerie in Hermans' oeuvre’. Er zijn recensies van A. de Haas, De wetten
van het treurspel (door M. Meijer Drees); K. Bakker, ‘Wat wij allen onbewust
begeren’. Reconstructie van het begin van een voorbije eeuw (door J. Vlasselaers);
J. Pieters (ed.), Critical Self-Fashioning. Stephen Greenblatt and the New Historicism
(door S. Engels).
Het Tijdschrift voor geschiedenis 112 (1999) bevat een recensie-artikel waarin
Arjan van Dixhoorn aan de hand van een aantal recent verschenen literair-historische
proefschriften de stand van zaken op het gebied van het rederijkersonderzoek in kaart
brengt (‘In een traditie gevangen? Hollandse rederijkerskamers en rederijkers in de
recente literatuurgeschiedschrijving’). De besproken studies zijn: H. Brinkman,
Dichten uit liefde: literatuur in Leiden aan het eind van de Middeleeuwen; M.
Keblusek, Boeken in de hofstad: Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw; J.
Koppenol, Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout; W.B. de Vries,
Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de
zeventiende eeuw, F.C. van Boheemen en Th.C.J. van der Heijden, Met minnen
versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de
achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies en F.C. van Beemen en Th.C.J. van
der Heijden, Retoricaal Memoriaal. Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse
rederijkerskamers van de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw.
In het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115 (1999) 3 maakt J.
Konst de balans op van het onderzoek dat de laatste twintig jaar verricht is naar
Nederlands toneel uit de periode 1600-1730. Hij concludeert dat er een voorkeur is
voor historiserend onderzoek, hetzij naar toneelopvatingen, hetzij naar houdelijke
aspecten van het drama. Terwijl het vroege renaissancedrama goed bestudeerd is,
vraagt Konst meer aandacht voor het drama dat werd geschreven tussen 1620 en
1670, voor het classicistisch toneel en voor het komisch drama. De overige
letterkundige bijdragen aan dit nummer zijn van M. Hietbrink, ‘In de schaduw van
Stefan George. De Baudelaire-vertalingen van Verwey’ en van J. Houtsma, ‘De
bundel Amoureuse liedekens en zijn relatie met het Antwerps liedboek van 1544’.
De aflevering bevat recensies van onder meer R. Kraaijeveld en G. van der Meulen,
Laagland. Literatuur Nederlands voor de tweede fase en Grensverleggend
literatuuronderwijs. Literaire en kunstzinnige vorming in de tweede fase. Red, D.
Schram en C. Geljon (beide door L. van Gemert); J.D. Janssens e.a., Op avontuur.
Middeleeuwse epiek in de Lage Landen (door M. Hogenbirk); Karel ende Elegast.
Vert. K. Eykman, ed. A.M. Duinhoven en Karel ende Elegast. Ed. H. Slings (beide
door B. Besamusca); W. van Anrooij, Helden van weleer. De Negen Besten in de
Nederlanden (door F. Brandsma); D. Hogenelst, Sproken en sprekers. Inleiding op
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en repertorium van de Middelnederlandse sproke (door A. Schippers); W.B. de Vries,
Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de
zeventiende eeuw (door A. Leerintveld); C. Huygens, Trijntje Cornelis. Vert. P.
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Verhuyck, ed. H. Hermkens (door J. Koppenol); E. Krol, De smaak der natie.
Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie van 1800 tot 1840
(door A.J. Gelderblom).
In TNTL 115 (1999) 4 vraagt R. Harper aandacht voor ironie in Middelnederlandse
teksten. Hij geeft zelf het voorbeeld met een analyse van de ironie in Seghelijn van
Jherusalem en komt tot de conclusie dat de verteller ironie gebruikt als hij de
gedragingen van de hoofdpersoon beschrijft, om het publiek duidelijk te maken wat
de uiteindelijke bestemming van de held is. Daarnaast is ook de personages zelf
ironie of gevatheid in de mond gelegd. F.-W. Korsten geeft ‘een modern retorische
benadering van Vondels Jephta’ als reactie op analyses die gebruik maken van de
klassieke rhetorica en poetica, zoals die van J. Konst in Woedende wraakghierigheidt
(... ). Hij komt tot de conclusie dat Vondel het probleem van de positie van de vrouw
niet expliciet noemt in de tekst, maar wel aan de orde stelt door plastische verbeelding.
R. Grüttemeier geeft een stand van zaken met betrekking tot de vraag in hoeverre de
eerste romans van Bordewijk gerekend kunnen worden tot de Nieuwe Zakelijkheid
en concludeert dat de vraag in die vorm alleen normatieve antwoorden kan opleveren.
Hij analyseert de teksten vervolgens aan de hand van de metaforen die Bordewijk
en stuit op ‘grensoverschrijdingen tussen machine, dier, plant en mens, tussen
mechanisch en organisch, tussen water, vuur, lucht en aarde’. In de rubriek
‘Interdisciplinair’ schrijft A. Hanou over J. van der Thüsen, Het verlangen naar
huivering. Over het sublieme, het wrede en het unheimliche: essays en J. Bloemendal
over A. Grafton, Commerce with the classics. Ancient books and renaissance readers.
Tot slot bevat de aflevering recensies van de volgende boeken: R.J.G. de Bonth, ‘De
Aristarch van 't Y’. De ‘grammatica’ uit Balthazar Huydecopers Proeve van taalen dichtkunde (1730) (door C. Portielje); J.M. Koppenol, Leids heelal. Het Loterijspel
(1596) van Jan van Hout (door A.C.G. Fleurkens); J.T.W. Oosterholt, De ware
dichter. De vaderlandse poëticale discussie in de periode 1775-1825 (door L. Jensen);
Meister Eckhart und der Laie. Ein antihierarchischer Dialog des 14. Jahrhunderts
aus den Niederlanden. Ed. F.J. Schweitzer (door W. Scheepsma); P.G.J. van
Sterkenburg, Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie
(door M. Elias).
De Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde 108 (1999) 1 bevatten de lezingen die gehouden zijn op het
colloquium ‘De toekomst van ons literair verleden’ (17 februari 1998), door G.
Lernout, L. van Dijck, S. van Peteghem, G. de Schutter, H.T.M. van Vliet, M. de
Smedt en W. Waterschoot. Verder in dit nummer: een editie van Hugo Claus' Een
huis dat tussen nacht en morgen staat (door P. Roelens en E. Vanhoutte0, gevolgd
door E. Vanhoutte, ‘Het oog der wakende maagden. Over de receptie en de editie
van Een huis dat tussen nacht en morgen staat’.
In de nog steeds niet verdwenen Vestdijkkroniek (1999) 91 staan onder andere
bijdragen van Rob Schouten (een lezing), Piet Kralt, een gesprek met Nol Gregoor
en een In Memoriam voor J.J. Oversteegen (door L.F. Abell).
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In Vestdijkkroniek (1999) 92 bijdragen over Vestdijk en Friesland (naar aanleiding
van een tentoonstelling in het Fries Letterkundig Museum), de verhouding tussen
Vestdijk en Du Perron (door René Marres), Vestdijks historische romans (J.J.
Oversteegen) en een reconstructie van de schooltijd van Anton Wachter (Gerrit Jan
Kleinrensink).
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Zeeland 8 (1999) 4 bevat een artikel van M. Goud over de correspondentie tussen
P.C. Boutens en zijn Middelburgse vriend Jacques Kakebeeke, waarin ook Boutens'
contacten met de schilder Toorop ter sprake komen. Verder bevat deze aflevering
een recensie van I. Schoups en A. Wiggers (red.), Philips van Marnix van St.
Aldegonde (door C.N Polderman).
In De zeventiende eeuw 15 (1999) 2 beschrijft R. Veenman de receptie van Lucianus
in de Nederlanden aan de hand van uitgaven en vertalingen, navolgingen en
opvattingen van en over de Griekse auteur tot 1700. Aanvankelijk populair als
schoolauteur, omdat hij een morele boodschap in een schertsende verpakking bood,
was Lucianus tussen 1485 en 1560 de meest uitgegeven Griekse schrijver. Na 1560
begon men zijn satirische instelling steeds minder te waarderen en beschouwde men
hem als een atheïst. Aan het eind van de zeventiende eeuw valt er een lichte opleving
in zijn populariteit te bespeuren, die het echter niet haalt bij de Lucianushausse waar
het mee begon. J. Raeymaekers bespreekt de invloed van Lipsius op Rubens bij diens
uitbeelding van ‘De herkenning van Philopoemen’, een Grieks veldheer die door de
echtgenote van zijn gastheer aan het werk gezet werd omdat hij er als een dienstknecht
uitzag. D. Haks schrijft over het beeld dat Nederlanders aan het eind van de
zeventiende eeuw van Engelsen hadden aan de hand van aantekeningen van Lodewijk
van der Saan, die tussen 1695 en 1699 als secretaris van de ambassadeur van de
Staten-Generaal in Londen verbleef. Haks plaatst de (negatieve) visie op de Engelsen
tegen de achtergrond van de actualiteit in het algemeen en Van der Saans eigen
wereldbeeld in het bijzonder. De aflevering bevat onder meer recensies van: J.
Koppenol, Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout (door H. Meeus);
Dien langen duyvel van Nieukoop. Twee pamfletten uit 1651 over baljuw Jan van
Sevenhoven (ed. Werkgroep van Amsterdamse neerlandici o.l.v. P.J. Verkruijsse)
(door J. Koppenol); H. Duits e.a. (ed.), Een lezer aan het woord. Studies van L.
Strengholt over zeventiendeeeuwse Nederlandse letterkunde (door E. Stronks); J.
Kloek, I. Leemans en W. Mijnhardt (ed.), D'openhertige Juffrouw of D'ontdekte
Geveinsdheid (1680) (door J. Koppenol).
Nelleke Moser
Bertram Mourits
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Mededelingen
Rectificatie
In Wim van Anrooij, ‘Jan van Boendale en de Antwerpse school’, verschenen in het
eerste nummer, is in het schema op blz. 93 een storende fout geslopen. De gespatieerde
stippellijn, waarvan sprake is in de toelichting, is abusievelijk niet weergegeven.
Deze had ter hoogte van het handschrift-Van Hulthem en het Geraardsbergse
handschrift moeten staan.

Negende Bert van Selm-lezing
Op dinsdag 5 september 2000 zal de negende Bert van Selm-lezing plaatsvinden met
de voordracht die dr. Peter A.W. van Zonneveld zal houden onder de titel De tuin
van de Indische Romantiek.
Peter van Zonneveld is verbonden aan de Opleiding Nederlands van de Universiteit
Leiden. Hij promoveerde in 1993 op De Romantische Club. Leidse student-auteurs
1830-1840. Hij publiceert met name op het gebied van de negentiende-eeuwse en
twintigste-eeuwse Nederlandse en Indisch-Nederlandse letterkunde. Recente
publicaties van zijn hand zijn Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de
Indisch-Nederlandse literatuur (1995) en Indisch landschap. Dichters en schrijvers
over Indonesië (1999). Hij was een van de editeuren van de in 1998 verschenen
studie-uitgave van de Camera Obscura. Samen met Annemarie Felzer bezorgde hij
in 1996-1999 de Werken van Godfried Bomans.
Zijn lezing zal gaan over literaire almanakken zoals die rond 1840 in
Nederlands-Indië in de mode raakten. De inhoud hiervan was aangepast aan de
bovenlaag van de koloniale samenleving. Heimwee naar Holland, historische
Romantiek en interesse voor de natuur en de inheemse cultuur bepaalden de thema's
en motieven. Dieper verscholen lagen opvattingen over het concubinaat, de slavernij
en de westerse superioriteit. Zo weerspiegelen deze Indische juweeltjes een koloniaal
wereldbeeld, met soms verrassende nuances.
Deze lezing voor alle belangstellenden vindt plaats in zaal 011 van het Centraal
Faciliteitengebouw (gebouw 1175) van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden
en begint klokke 16.15 uur. Aansluitend wordt in het restaurant een drankje
geschonken. Toegangskaarten voor de lezing kunnen tot 15 augustus worden
aangevraagd bij de Universiteit Leiden, Opleiding Nederlands, Commissie Bert van
Selm-lezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. Men kan ook
gelijktijdig met de bestelling van de uitgave van de lezing op de giro-overschrijving
een toegangskaart aanvragen. De toegangskaarten worden kort na medio augustus
toegestuurd. Voor nadere informatie: secretariaat van de Opleiding Nederlands, tel.
0715272604.
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De uitgave van de Bert van Selm-lezingen wordt verzorgd door uitgeverij De
Buitenkant te Amsterdam. De negende Bert van Selm-lezing zal verschijnen op 5
september 2000. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door f 22,50
(of een veelvoud daarvan) over te maken naar gironummer 5855625 t.n.v. Universiteit
Leiden es Opleiding Nederlandse Taal- en Letterkunde, geb. nr. 1167, Postbus 9515,
2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Negende Bert van Selm-lezing’ of, bij bestelling vanuit het
buitenland, door toezending van een Eurocheque. De bestelling is op 5 september
na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.
Met ingang van dit jaar kunt u zich ook abonneren op de Bert van Selm-lezing.
Indien u abonnee wilt worden, kunt u dit kenbaar maken door op uw
overschrijvingskaart of uw aanvraag voor een toegangskaart het woord ‘abonnee’ te
vermelden. U krijgt dan vanaf dit jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de
lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst. Deze
ligt op de dag van de lezing voor u klaar of hij wordt u toegezonden (vergezeld van
een rekening).
B.P.M. Dongelmans
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[2000/3]
Inleiding
Samen met de toekomst is het verleden van Zuid-Afrika na de grote politieke
veranderingen van 1990 (vrijlating van Nelson Mandela) en 1994 (eerste algemene
verkiezingen) onvoorspelbaar geworden. Het verhaal van het literaire verleden dient
te worden herschreven. De erfenis is onvoorzien groot. Dit is de opmerkelijke situatie
waarin Zuid-Afrika en haar uiteenlopende letterkundes zich thans bevinden. Het
verleden is weliswaar als een soort secretaire tastbaar aanwezig, maar het binnenste
ervan, met onvermoede ruimtes en nog verrassender tussenruimtes, is voor een
aanzienlijk deel nooit verkend. Het komt er op aan de juiste knoppen en geheime
panelen te vinden die na een lange periode van onbruik een laatje van dat verleden
naar voren laten schuiven. Misschien gebeurt dit wel in de hoop dat alle laatjes ooit
doorzocht zullen worden.
Het verlangen naar exploratie van een deels onbekend verleden berust op de illusie
dat het verleden in zijn geheel (als proces) gekend kan worden. De bedoeling is, dat
grotendeels onbekende literaire verleden in zijn geheel te exploreren en zodoende te
leren kennen. Dit streven komt voort uit een verlangen naar ‘regstellende aksie’: het
corrigeren van vroegere verwaarlozing of hiërarchische onderdrukking. Voor de
waarnemer van buitenaf (die de schrijver van deze regels is) valt daarbij op dat de
literaire ontdekkingsreizigers in Zuid-Afrika zich veelal laten leiden door sociale en
politieke betrokkenheid, die hierdoor als een zoeklicht op de wirwar van de
geschiedenis gaat functioneren.
Alleen al door de complexe taalsituatie in het heden is het moeilijk, zo niet
onmogelijk, het literaire verleden van Zuid-Afrika als een enkelvoudig geheel te
beschouwen. Er zijn maar liefst elf talen officieel erkend in de Grondwet en in de
praktijk van alledag worden er zelfs nog meer gesproken. Maar gegeven dit veelvoud
aan talen, betekent dit dan dat er een veelvoud aan literaturen en dus ook aan literaire
verledens bestaat? Zo ja, bestaan die literaturen van oudsher los van elkaar, of waren
(en zijn) er onderlinge banden? Moeten er (minstens) elf literatuurgeschiedenissen
geschreven worden, of kan men toch volstaan met één werk, waarin de vele ‘stemmen’
uit het verleden zijn samengebracht? De fundamentele veranderingen in Zuid-Afrika
zijn het gevolg geweest van onderhandelingen en compromissen, en niet van een
met ongebreideld geweld gepaard gaande opstand,
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zoals in Angola, Mozambiek en Zimbabwe. In de fase van dekolonisatie waarin
Zuid-Afrika zich nu bevindt, zijn alle historische ‘acteurs’ nog aanwezig. En dus
ook alle talen met hun literaire verleden.
Ena Jansen behandelt in haar bijdrage tot dit themanummer naar aanleiding van de
herziene editie van het standaardwerk Perspektief en Profiel de vraag naar de
mogelijkheden van een representatieve, nationale Zuid-Afrikaanse
literatuurgeschiedenis. Zij houdt de belangrijkste pogingen die in deze richting tot
heden zijn gedaan, tegen het licht, ziet het belang van zo'n gemeenschappelijke
geschiedenis in, maar is nuchter genoeg om geen geforceerde uitspraken over een
vermeende eenheid te doen. Er is ongetwijfeld sprake van literaire wisselwerking
binnen Zuid-Afrika, een culturele kruisbestuiving dus, maar er zal toch nog heel wat
water door de Oranjerivier vloeien voordat de parallelle lijnen samenkomen.
Het essay van George Weideman sluit hierbij aan, doordat het aan de hand van tot
nu toe nauwelijks bekende teksten aantoont, hoe sterk de in Afrika gewortelde mythen,
sprookjes en andersoortige verhalen deel zijn geworden van de Afrikaanstalige
literatuur. Weideman pleit voor de erkenning van deze prachtige, gemeenschappelijke
literaire overlevering om daarmee een basis, een bestaansgrond voor gezamenlijke
overleving in Zuid-Afrika te hebben.
De bezinning op het verleden als sleutel tot het gesprek over de toekomst is de
rode draad die door de bijdragen van Siegfried Huigen, Heilna du Plooy en Abraham
H. de Vries loopt. Huigen onderzoekt de reisverslagen over Zuid-Afrika die tijdens
de jaren 1802 tot en met 1806, de jaren van het Bataafse bewind over de Kaap, zijn
geschreven. De representatie van de voor een Europeaan in menig opzicht vreemde
wereld van de Kaap maakt duidelijk dat de behandelde reisverslagen afhankelijk
waren van velerlei verteltradities, bijvoorbeeld op het gebied van de
landschapsbeschrijving en van de weergave van de sociale verhoudingen. Heilna du
Plooy plaatst haar profilering van het werk van ‘vroueskrywers’ in het kader van de
reeds genoemde herschrijving van de geschiedenis. Zij ziet de geschiedenis van
Zuid-Afrika meer en meer tot onderwerp van de literatuur worden en constateert
tegelijkertijd een enorme belangstelling voor autobiografische teksten. Du Plooy
registreert een prominente rol van vrouwen als verteller bij de verwerking van trauma's
uit het verleden en bij de ‘heling’ (genezing) van de individuele en collectieve psyche
van de Zuid-Afrikaanse mens. Abraham H. de Vries sluit het nauwst bij de opvattingen
van Weideman aan door in het werk van de Afrikaanstalige schrijvers Eugène Marais
en Boerneef de overheersende rol van de orale verhaal- en poëzietraditie aan te tonen.
Uit het overzicht van de orale tradities binnen de Afrikaanstalige letterkunde en uit
de analyse van sprookjes en gedichten blijkt de vruchtbaarheid van een dergelijke
benadering. Hier liggen verdere, belangrijke onderzoeksthema's in het verschiet. De
huidige pluriformiteit op literair gebied in Zuid-Afrika kon De Vries niet beter
demonstreren dan met behulp van de izimbongi, de prijszangers tijdens de inhuldiging
van Nelson Mandela als president in 1994.
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De Nederlands-Zuid-Afrikaanse relaties op literair gebied zijn na 1990 als een feniks
uit de as van de vervreemding opgestaan. Het duidelijkst worden de
toenaderingspogingen vanuit Nederland gedemonstreerd door Gerrit Komrij's De
Afrikaanse poëzie in 1000 en enkele gedichten. Lina Spies kijkt met een waarderend
èn een kritisch oog naar het resultaat van Komrij's werk. De recensie van Spies is
van een nuchterheid die heilzaam afsteekt bij de recente emotionele discussies over
de bloemlezingen van Afrikaanse poëzie in de Zuid-Afrikaanse pers (april/mei 2000).
Het belang van de biografie in de Afrikaanstalige letterkunde wordt door Hennie van
Coller in een omvattende bespreking van J.C. Steyn's N.P. van Wyk Louw. 'n
Lewensverhaal (1998) en J.C. Kannemeyer's Leipoldt. 'n Lewensverhaal (1999)
aangetoond. Van Coller plaatst de beide biografieën in de context van de veranderende
historiografische inzichten in en buiten Zuid-Afrika. Vervolgens laat hij de markante
verschillen tussen deze twee biografieën zien en draagt daarmee bij tot ons inzicht
in een genre dat in Zuid-Afrika qua prominentie nog altijd groeiende is.
Het verrassende verleden, het literaire verleden als constructie, als verhaal, het
reisverslag uit de Bataafse tijd, de herziening van de literaire canon, een enorme
bloemlezing uit de Afrikaanse poëzie en twee biografieën, samen bedoeld als opmaat
naar een beschrijving van een onzekere literaire toekomst in het Afrikaans - dit alles
is nog maar een deel van het fascinerende totale beeld dat de Afrikaanse literatuur
in 2000 te zien geeft. Naar het voorbeeld van het Art Festival in de Oost-Kaapse
universiteitsstad Grahamstown schieten de ‘Kunstefeeste’ als paddestoelen de grond
uit. Daar - in Oudtshoorn vooral - wordt gezaaid en geoogst en het meest actuele aan
de talrijke bezoekers getoond. Daar zien we ook dat de literatuur in Zuid-Afrika een
antwoord probeert te geven op de grote politieke en existentiële problemen als gevolg
van identiteitsverlies en identiteitsverlangen. De canon is problematisch geworden,
eerbiedwaardige genre's als het treurspel, de ‘plaasroman’ (‘farm novel’), de
ontwikkelingsroman hebben plaats moeten maken voor de keiharde actieroman, de
‘riller’ (thriller), de erotisch gepeperde ‘hygroman’ en de dominante parodie op alles
en iedereen. De sociaal-kritische roman van schrijvers als A.H.M. Scholtz, S.P.
Benjamin, Karel Benjamin en Abraham Phillips bezit naast alle modernistische en
postmodernistische strevingen nog altijd grote vitaliteit. Het spectrum van de literatuur
in Zuid-Afrika is breed. Lang gekoesterde taboe's worden doorbroken en nieuwe
dicht- en vertelvormen op hun elasticiteit getoetst.
Nijmegen, mei 2000 Hans Ester

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

204

Notities over de weerklank van Zuid-Afrikaanse literaire vertogen*
Ena Jansen
In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van recente ontwikkelingen op het
gebied van literatuurgeschiedschrijving in Zuid-Afrika. Culturele en taalverschillen
hebben eeuwenlang de grenzen tussen mensen bepaald, maar vooral huidskleur was
de grote verdeler. Voor een inclusieve literatuurgeschiedschrijving, waar in het
huidige Zuid-Afrika onmiskenbaar behoefte aan is, is dit verleden problematisch. Er
bestaat een veelheid aan geboekstaafde literatuuruitingen van sommige groepen
terwijl die van anderen niet eens op schrift zijn gesteld. Er zijn verschillen in
kwantiteit en in toegankelijkheid. Mij is echter opgevallen dat zowel de van oorsprong
Europese teksten (‘white writing’) als de orale verteltraditie van Afrika, voor zover
die in teksten beschikbaar zijn (‘black telling’), een overeenkomstige soort
overleveringstraditie hebben, die gekenmerkt wordt door continuïteit enerzijds en
afwijking anderzijds. Met deze gemeenschappelijke overleveringstraditie als basis
en richtlijn voor een theoretische kader kan daadwerkelijk gestreefd worden naar
een literatuurgeschiedenis waarbij een nieuw verhaal van Zuid-Afrikaanse geschriften
wordt verteld. Plaats voor deelgeschiedenissen zal er altijd zijn, maar in het
Zuid-Afrika van na de apartheid moet, als inhaalslag, de nadruk op verbanden en
overeenkomsten eerder dan op verschillen worden gelegd. Hiermee wordt een
alternatief geboden voor reeds bestaande, niet inclusieve literatuurgeschiedenissen.

1.
Het Daghregister van Jan van Riebeeck staat te boek als de eerste tekst die op
Zuid-Afrikaanse bodem ontstond. Van Riebeeck begon zijn dagjournaal kort na zijn
lan-

*

Mijn dank voor gesprekken over het onderwerp gevoerd met Helize van Vuuren (tijdens een
collegeseries bij Wits in 1997), met Jacqueline Bel en Jaap Goedegebuure (op 12 januari
2000 toen een voorstadium van dit artikel werd voorgedragen tijdens een bijeenkomst van
de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap te Leiden) en met Pamela Pattynama. Graag
bedank ik ook Marijke Meijer Drees voor haar waardevolle redactionele en inhoudelijke
commentaar.
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ding aan de Kaap op 6 april 1652. Hij zou er tien jaar aan schrijven voordat hij zijn
hartenwens in vervulling zag gaan: een overplaatsing naar Batavia. De eerste
Zuid-Afrikaanse tekst is dus geschreven door een vreemdeling in het land. De
omstandigheden van geletterdheid in die dagen waren nu eenmaal zo. Vanwege dit
begin zijn gradaties van vreemdelingschap kenmerkend geworden voor de plaats van
de schrijver en zijn of haar werk in de Zuid-Afrikaanse literatuurgeschiedenis. In
zijn boek White Writing (1988) heeft J.M. Coetzee het over ‘the echo chamber of
the discourse of the Cape’. De vroegste schrijvers over Zuid-Afrika namen steeds
elementen van elkaars dagboeken en reisverslagen over met het gevolg dat er als het
ware een echoput tot stand kwam: beschrijvingen werden herhaald en geïmiteerd,
maar ook vervormd. Doordenkend vanuit deze metafoor, kan bovendien geconstateerd
worden dat wanneer er meerdere mensen kort na elkaar of tegelijk in zo'n echoput
roepen, er steeds meer klanken te horen zijn en dat het onmogelijk wordt deze
verstrengeling te ontwarren. Dit nu is echter wel precies datgene wat literatuurhistorici
proberen te doen: ze willen vaststellen wie roept, wat er wordt geroepen, hoe zijn of
haar geroep verschilt van dat van voorgangers en van nakomers, hoe effectief het
geroep was, dus: hoe lang de echo doorklonk, hoeveel mensen erdoor beïnvloed
werden en vervolgens soortgelijke of afwijkende geluiden maakten.
In de literatuurtheorie wordt niet alleen vaak over stemmen gerept, maar ook over
stappen die gezet worden in de ontwikkelingsgang van een letterkunde. Daarom wil
ik een andere metafoor toevoegen aan die van Coetzee. De Afrikaanse literatuur, zo
relatief klein en jong als zij is, is vanaf de wieg gekoesterd en geknuffeld, prematuur
volwassen verklaard: elke schreeuw en snik is serieus genomen en geregistreerd, en
heel snel is dit kindje bewonderd en opgebaard. Aandoenlijke foto's van kruippogingen
tot en met hoge sprongen en lange schreden zijn in dikke albums verzameld. Van
het kindjes Engelstalige broertje zijn ook wel een paar fotoboeken bewaard gebleven,
maar toen zwarte broertjes en zusjes eveneens op zoek gingen naar getuigenissen
van hun eerste uitingen viel er een verlegen stilte. Ook sommige witte zusjes vonden
weinig sporen van zichzelf terug. Heeft iemand hun stemmen wel horen opklinken
tussen die van de autoritaire witte broers?
Met metaforisch taalgebruik raak je in een metacontext snel in de knoop. Je vindt
metaforen nuttig omdat de materie waar je het over hebt zo onoverzichtelijk is, maar
voor je het weet zwicht je voor de retorische kracht van de gebruikte beeldspraak en
begin je te simplificeren ter wille van het effect. Daarom maar snel terug naar het
gebruikelijke jargon. De basisvraag van literatuurgeschiedschrijving is: wat is
literatuur? Dus, wat moet er in zo'n geschiedenis worden opgetekend, wat wordt er
gecanoniseerd? Een andere vraag is: wat is goede literatuur? Deze vragen zijn moeilijk
te beantwoorden, vooral in een multitalige heterogene context waarin esthetische
opvattingen uiteenlopend zijn. Canonisering veronderstelt selectie. Wanneer er
ongenoegen ontstaat over de canon, wordt het tijd dat die met behulp van veranderde
inzichten en maatstaven wordt bijgesteld.
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Het meest verwende witte broertje waarover ik het hierboven had, staat voor literaire
teksten die eerst nog in het Nederlands zijn geschreven en na 1875, toen de Eerste
Afrikaanse Taalbeweging begon, in het Afrikaans. De eerste curatoren (onder anderen
Besselaar 1914 en 1916, Van Niekerk 1916, Schoonees 1922, Bosman 1928, Conradie
1934) werden gedreven door onder meer de sociaal-politieke gevolgen van de
Anglo-Boerenoorlog (1899-1902). Zij bewaarden alles van de aanvankelijk nog
karige literaire productie - althans die teksten die door blanke mannen waren
geschreven. Latere bloemlezers en geschiedschrijvers (Opperman, Dekker,
Antonissen, Kannemeyer) lieten zich meer door structuralistische en esthetische
overwegingen leiden, maar nationalistische, seksistische en op huidskleur gebaseerde
criteria, en, boven alles: de begrenzing door de taal, bleven een rol spelen in hun
canoniseringsproces. Hein Willemse en Annemarié van Niekerk (in Van Coller 1999)
tonen overtuigend aan dat een veelheid van genres, stemmen en invalshoeken daarom
niet in de Afrikaanse canon vertegenwoordigd zijn: de literatuur van marginale sociale
groeperingen (zwarte Afrikaanse schrijvers), populaire literatuur, de Afrikaanse
mondelinge traditie alsook de autobiografische subgenres die vooral vroege
vrouwelijke schrijvers hebben gebruikt. Het gebrek aan volledigheid in de Afrikaanse,
maar ook in de Engelstalige Zuid-Afrikaanse letterkundegeschiedenis is echter een
minimaal probleem vergeleken bij de schamelheid van de geschiedschrijving over
de andere literaturen van Zuid-Afrika.
Hoe een representatieve Zuid-Afrikaanse literatuurgeschiedenis eruit zou moeten
zien, is vooral aan de orde in de nieuwe context die ontstaan is sinds de vrije
verkiezingen van 1994. Er zijn nu niet langer meer twee dominante, door de staat
bevoorrechte talen (het Engels en het Afrikaans), maar hier zijn negen andere officiële
talen bij gekomen: isiXhosa, isiZulu, Zuid-Sotho, Noord-Sotho, Setswana, Tsonga,
Venda, Siswati en Zuid-Ndebele. Deze zullen allemaal een belangrijker, niet meer
marginale positie willen krijgen. Hier moet bovendien gezegd worden dat de Engelse
en Afrikaanse talen de sporen van hun dominantie niet alleen in positieve maar ook
in negatieve zin hebben ontwikkeld, gewend als ze waren aan hun bevoorrechting.
Er is een besef dat ‘rechtstellende actie’ noodzakelijk is, maar er zijn veel problemen.
Albert Gérard heeft het belangrijkste obstakel dertig jaar geleden al genoemd
(geciteerd door Stephen Gray 1973:9):
[... ] the major stumbling-block is probably connected with language. Many
South African intellectuals, white and non-white, are practically bilingual,
fluent in English and in Afrikaans; non-white intellectuals will often have
mastered one or two vernacular languages as well. But a fully informed
and competent account of South African literature can only arise as the
outcome of carefully allocated and organized teamwork.
Dat taal in relatie tot context (bijvoorbeeld Engels in Engeland, Amerika of Australië)
bepalend is voor de afbakening van een nationale literatuur, is lang een algemeen
geaccepteerd uitgangspunt geweest, bijvoorbeeld volgens Wellek en
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Warren. Maar in meertalige landen (bijv. Canada, India en Zuid-Afrika) speelt taal
een heel andere rol. De literatuur geschreven in bijvoorbeeld het Engels dient dan
als onderscheidend criterium binnen zo'n land, als ‘natuurlijke’ afbakeningscriterium
ten opzichte van literaturen die in andere talen van dat land worden geschreven. Het
gevolg is dat de verscheidenheid literaturen beschouwd worden als losstaande zuilen,
naast elkaar functionerend, met weinig interactie. In Zuid-Afrika is deze literaire
apartheid heel lang normaal bevonden en hieruit blijkt uiteraard hoezeer
geschiedschrijving een constructie is. Met Benedict Andersons argument in gedachte
dat literatuurgeschiedenis een functie heeft in de constructie van een natiestaat, zal
het duidelijk zijn waarom er juist nu zo'n behoefte is aan een overkoepelende
Zuid-Afrikaanse literatuurgeschiedenis, aan een meer vertegenwoordigende
constructie, aan een nieuw verhaal.

2.
Deze behoefte doet denken aan de inhaalslag die ook in de algemene
geschiedschrijving aan de orde is. In ‘Een nieuw verleden voor de “Rainbow Nation”:
Geschiedschrijving en politiek in Zuid-Afrika’ wijst Georgi Verbeeck (1999) erop
dat de ‘nationale kwestie’ (vergelijkbaar met de taalkwestie) altijd prominent aanwezig
was in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis, vooral in het werk van Afrikaanstalige
historici. Bewust en exclusief werd een aparte Afrikaner geschiedenis en cultuur
gecreëerd rond grote momenten uit de eigen volksgeschiedenis, zoals de Grote Trek
en de Anglo-Boerenoorlogen:
Gedurende decennia bleef in Zuid-Afrika de invloed vanuit de settler, de
imperialistische en de Afrikaner nationalistische historiografie op zowel
het officiële als het gepopulariseerde geschiedenisbeeld merkbaar. Er was
een zogenaamde School Version of History ontstaan, een
‘schoolboekversie’ die in grote lijnen de ideologische onderbouw voor de
apartheidstheologie leverde en de blanke overheersing legitimeerde. Hierin
was geen of amper plaats voor de black experience, de historische
ervaringen van de niet-blanke (Afrikaanse, Aziatische en gekleurde)
bevolkingsgroepen, noch in de pre-koloniale periode en evenmin daarna.
(Verbeeck 1999:242)
De ontbrekende aandacht voor zwarte mensen en voor alle vrouwen in de geschiedenis
werd vanaf het begin van de jaren tachtig ten dele opgevangen door sociale
geschiedschrijving met de nadruk op ‘vergeten’ en ‘miskende’ onderwerpen. A
People's History of South Africa van Luli Callinicos in het begin van de jaren tachtig
was zo'n project. Het toont ook aan dat er reeds voor de machtswisseling in 1994
een behoefte aan inclusiviteit ontstond. Onder invloed van het postmodernisme en
de postkoloniale theorievorming gingen steeds meer Zuid-Afrikaanse historici zich
interesseren voor het ontstaan, de constructie en de verspreiding van historische
narratives, verhalen over het verleden. Pleitbezorgers van het multiculturalisme heb-
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ben in de eerste plaats het opwekken van een gedeelde ervaring van het verleden op
het oog. Onderdrukte of verzwegen geluiden uit het verleden tot leven brengen, is
het doel van de nieuwe geschiedschrijving in Zuid-Afrika, schrijft Verbeeck (1999:
153). Hij citeert een uitspraak van de geschiedenispedagogen June Bam en Pippa
Visser in hun recente boek A New History for a New South Africa (Kaapstad, z.j.):
‘We now need a new historical synthesis which seeks to represent the entirety of the
South African historical experience.’ Men streeft naar een geïntegreerd en zo
‘inclusief’ mogelijk nationaal geschiedenisbeeld. De aandacht gaat nu ook uit naar
‘grensgevallen’ en naar ‘vergeten verhalen’. Deze verruiming van het
geschiedenisbeeld draagt steeds een politieke ambitie met zich mee:
Het ‘nieuwe Zuid-Afrika’ probeert het politieke consensusmodel op het
verleden te projecteren. De nagestreefde harmonie moet in een
gemeenschappelijk verleden worden weerspiegeld. Gemeenschappelijke
herinnering wordt de matrix voor een nieuwe Zuid-Afrikaanse nationale
cultuur. Eerherstel voor aangedaan onrecht is ook steeds historisch
eerherstel. Voor het geleden schade eist men ook een rechtmatige plaats
in de geschiedenis op. Geschiedenis is dus meer dan vrijblijvende
contemplatie, maar heeft dus altijd iets te maken met een ‘recht’ dat men
kan laten gelden. (Verbeeck 1999: 259)

3.
Uit Verbeecks opsomming van groepen die aanspraak maken op een plaats in de
geschiedenis, blijkt opnieuw hoezeer geschiedschrijving een constructie is die
onderhevig is aan heersende opvattingen. Zo is het ook in de
literatuurgeschiedschrijving. Literatuur in de achtergestelde Afrika-talen zal als eerste
een ‘recht’ in ‘de’ Zuid-Afrikaanse literatuurgeschiedenis doen gelden. Een verschil
tussen algemene en literatuurgeschiedschrijving is echter wel dat laatstgenoemde
zich traditioneel richt op boeken, op artefacten. Een ‘rechtstellende actie’ is in dit
geval problematischer, eenvoudigweg omdat er relatief weinig boeken in Afrika-talen
bestaan. Een andere vorm van schriftcultuur, zoals die van de hiëroglyfen in Egypte,
heeft niet bestaan in zuidelijke Afrika. Met de komst van missionarissen rond 1800
leerden sommige zwarte mensen wel lezen en schrijven, maar de zendelingen en
later de apartheidspolitici hadden meestal een ontmoedigende invloed op het
ontwikkelen van geschreven literatuur in deze talen. Feit is dat de literatuur op schrift
het in de meeste talen pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw heeft overgenomen
van de orale literatuur.
Wat is er aan informatie over ‘zwarte’ literatuur beschikbaar? D.B. Ntuli en Chris
Swanepoel, de schrijvers van Southern African Literature in African Languages: A
Concise Historical Perspective (1993), refereren aan het pionierswerk van hun
voorgangers, D.D.T. Jabavu (1921), C.L.S. Nyembezi (1961) en de Belgische
comparatist Albert S. Gérard (1971, 1981 en 1983). Zij geven dan zelf in 150 pagina's
een
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overzicht van het werk van meer dan 200 schrijvers die er wel in geslaagd zijn te
publiceren in een van de negen Afrika-talen. Ntuli en Swanepoel komen tot een
voorlopige periodisering door eerst na te gaan wat opgetekend is over de orale
herkomst van alle literaturen, dan de zogenaamde ‘missionarissen-periode’ te
bespreken (vroege negentiende tot en met het begin van de twintigste eeuw) en
vervolgens de ‘moderne’ literatuur vanaf 1900 te behandelen. Hierbij wijzen zij erop
(1993: 81) dat de jaren zestig een belangrijke nieuwe fase voor de ontwikkeling van
de literatuur inluidden, omdat de Zuid-Afrikaanse Omroep toen radiodiensten in
negen Afrika-talen instelde met het gevolg dat er een grote vraag kwam naar
radiodrama's, boekvoorlezingen en vervolgverhalen in Afrika-talen.
Er zijn volgens Ntuli en Swanepoel twee belangrijke momenten van overgang en
scheiding aanwijsbaar in de geschiedenis van de ‘zwarte’ Zuid-Afrikaanse literatuur:
dat van orale naar geschreven literatuur, en dat van de keuze voor een bepaalde taal.
De overgang van orale naar geschreven literatuur vereiste niet alleen vaardigheden
en aanpassingen op het gebied van schrift, syntaxis en semantiek, maar impliceerde
ook dat de gemeenschapsgerichte orale verteller plaats maakte voor de
individualistische schrijver (Ntuli en Swanepoel 1993: 29). Vertalingen van
semi-religieuze en didactische werken uit de wereldliteratuur, zoals de bijbel, John
Bunyan's The Pilgrim's Progress en een aantal Shakespeare-drama's waren belangrijke
literaire invloeden voor deze eerste zwarte schrijvers. Ze hadden ook te maken met
educatieve en sociopolitieke omstandigheden die radikaal anders waren dan die van
blanken. Verder is het ook belangrijk te noteren dat er een duidelijke verdeling in de
zwarte schrijversgemeenschap was doordat sommige auteurs ervoor kozen in een
‘koloniale’ taal, het Engels, te schrijven, wat overigens ook elders in Afrika gebeurd
is. Daarmee bereikten schrijvers als Miriam Tlali, Nat Nakasa, Bloke Modisane,
Alex la Guma, Lewis Nkosi, Dennis Brutus, Bessie Head en Cosmo Pieterse in het
apartheidstijdperk een invloedrijk internationaal publiek. Schrijvers die in hun
moedertalen schreven hadden een veel kleiner bereik, onder meer omdat op zwarte
scholen het lezen van literatuur nauwelijks gestimuleerd werd en omdat zo weinig
blanken in staat waren en zijn teksten in Afrika-talen te lezen. Deze schrijvers werden
bovendien afgeschilderd als pionnen van de Zuid-Afrikaanse regering die immers
haar apartheidsbeleid had gebaseerd op een op de voorgrond stellen van verschillen,
niet alleen van huidskleur, maar ook van taal en cultuur. Dat hier vaak wat al te
gemakkelijk werd geredeneerd, blijkt wel uit het feit dat A.C. Jordan en D.P. Kunene
vanuit hun ballingschap in Amerika toch in Afrika-talen bleven schrijven.
Southern African Literature in African Languages is een noodzakelijke bijdrage
tot de literatuurgeschiedschrijving in Zuid-Afrika. Maar voor iemand die de Afrikaansen Engelstalige literaire productie en de geschiedschrijving daarover kent, is het
overduidelijk dat er sprake moet zijn van een zeer ongelijke situatie. De bibliografie
van het boek door Ntuli en Swanepoel geeft aan hoe bedroevend weinig er geschreven
is over literatuur in Afrika-talen. Als wij ervan uitgaan, zoals o.a. Felix Vodicka doet,
dat
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literatuurgeschiedenissen in hoofdzaak gebaseerd horen te zijn op voorwerk gedaan
door critici die door de jaren heen hebben gereageerd op gepubliceerde teksten, dan
zal blijken hoe moeilijk het is verzuimen uit het verleden goed te maken nu er in
Zuid-Afrika steeds meer vraag is naar een overkoepelende literatuurgeschiedenis.
Ntuli en Swanepoel (1993: 7) zijn maar enkele van de letterkundigen die van
mening zijn dat de literaturen in alle Zuid-Afrikaanse talen voortaan veel eerder in
juxtapositie tot elkaar moeten worden gelezen dan in literaire ‘apartheidstaten’.
Omdat de culturele geschiedenis van Zuid-Afrika haar neerslag moet vinden in een
multilinguale samenstelling is een totaalbeeld van de Zuid-Afrikaanse literatuur
uitgesloten totdat er veel meer archiefonderzoek is gedaan, en interpretaties en
analyses zijn gemaakt, bij voorkeur binnen een overkoepelende comparatieve theorie.
Trouwens, het boek van Ntuli en Swanepoel had een onderdeel van een drieluik van
de hele Zuid-Afrikaanse literatuur moeten worden, maar dat is niet gebeurd,
waarschijnlijk omdat men zich heeft gerealiseerd dat met drie boeken toch weer
opnieuw de oude ‘apartheid’ van literaturen in verschillende talen zou worden
voortgezet.

4.
In het licht van alle pleidooien voor een overkoepelende literatuurgeschiedenis is
het bijna ironisch dat er op de valreep van de milleniumwisseling toch nog een dikke
nieuwe geschiedenis van alleen maar de Afrikaanse literatuur is verschenen:
Perspektief en profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis 1 en 2 (red. H.P. Van
Coller, 1999). De redakteur motiveert het boek als volgt:
Die uitgangspunt van Perspektief en profiel is dat daar 'n duidelik
onderskeibare Afrikaanse literatuursisteem bestaan. Dat hierdie
literatuursisteem geensins geslote is of was ten opsigte van die omringende
wereld en ander literatuur en taalsisteme nie, staan vas. Tog is die ‘storie’
van die Afrikaanse literatuur oorwegend samehangend (en boeiend!).
Daarom (en omdat ons graag ons publikasie wil beperk tot twee dele!)
word net hierdie storie - met al sy leemtes en gebreke - hier vertel. (Van
Coller 1999i: ix)
Sommige ‘profielen’ of auteursportretten uit vorige uitgaven van Perspektief en
profiel (1951-1982, red. P.J. Nienaber) zijn behouden, maar de meeste zijn nieuw.
Perspektief en profiel is een zeer divers boekwerk geworden. In ongeveer 1500
bladzijden wordt de Afrikaans-talige literatuur besproken door een ploeg van meer
dan 50 letterkundigen. Perspektief en profiel is vanuit een bonte verscheidenheid
invalshoeken geschreven: de schrijversprofielen lopen zeer uiteen qua lengte, maar
ook qua literatuuropvatting. Wel is geprobeerd belangrijke omissies uit het verleden
goed te maken, doordat er nu veel meer aandacht is voor teksten die voorheen
verwaarloosd zijn. Deze inhaalslag brengt echter toch een prolongeren
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van de buitenstaanderstatus van deze groepen teksten met zich mee: er zijn
bijvoorbeeld afzonderlijke ‘perspektief’-hoofdstukken in Deel 2 over de rol van
Afrikaanse schrijfsters (door Annemarié van Niekerk) en over de ‘buite-canonieke
Afrikaanse culturele praktijken’ (Hein Willemse).
Van Niekerk gaat archivistisch te werk door lang vergeten schrijfsters aan de orde
te stellen en een overzicht te geven van alle vrouwen die ooit in het Afrikaans hebben
gepubliceerd. Zij noemt haar bijdrage een middel ‘om uiteindelik 'n goed
verteenwoordigende en gebalanseerde literatuurgeskiedenis te skryf waarin beide
mans en vroue bevredigend figureer’ (in Van Coller 1999ii: 305). Willemse (in Van
Coller 1999ii: 8) beschouwt zijn hoofdstuk over de marge, over ‘buite-kanonieke
Afrikaanse kulturele praktyke’ terecht als een paradox omdat Perspektief en profiel
nog eens het als centrum beschouwde deel van de Afrikaanse literatuur naar voren
brengt. Hij wijst onder meer op het belang van de ‘revisionistiese’ bloemlezing SA
in poësie/ SA in poetry (Johan van Wyk, Pieter Conradie en Nik Constandaras, 1988)
die was voortgekomen uit het besef dat een monolitisch Afrikanerdom niet lang meer
stand zou houden en dat naar alternatieven gezocht moest worden. Esthetiek (‘de
beste, de mooiste’ gedichten) was, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oppermans Groot
verseboek, niet het uitgangspunt van de samenstellers. Van Wyk c.s. selecteerden
een fascinerend overzicht van gedichten in een verscheidenheid van talen, dat inzicht
biedt in tal van ideologische opvattingen. Geschriften die afkomstig zijn uit marginale
groeperingen zoals de overwegend blank-Afrikaanse ‘Klerewerkersvakbond’
(omstreeks 1929-1945) en van zwarte Afrikaanse schrijvers (vanaf omstreeks 1977)
zijn hierin opgenomen.
Heel even wil ik de doelstellingen van een van de andere ‘perspektief’-schrijvers
aan de orde stellen: die van Helize van Vuuren in haar ‘Perspektief op die moderne
Afrikaanse poësie (1960-1997)’. Het is best mogelijk dat deze geschiedschrijfster
van toch een van de meer elitaire genres niet de behoefte heeft gehad zich veel aan
te trekken van de context van politieke omstandigheden. Toch refereert Van Vuuren
nadrukkelijk aan de ‘veeltalige, multikulturele Suid-Afrikaanse opset’ en meent zij
dat ‘wisselwerking met ander letterkundes voor die hand liggend’ is. Of uit het werk
van de door haar besproken dichters deze ‘voor de hand liggende’ situatie zichtbaar
wordt, valt echter te betwijfelen. Toch is zij hier wel van overtuigd, zoals vooral
blijkt uit de eerste pagina's van haar stuk:
Waar doenlik, en ter wille van skerper reliëf, is ook 'n vergelykende
komponent ingebou met stroomwisselings in die Suid-Afrikaanse Engelse
en swart poësie van die onderhawige periode. Die uitgangspunt is
Bakhtiniaans, met die verskeidenheid van stemme of heteroglossia in die
Afrikaanse poësie gesien as refleksie van stemme uit die sosiopolitieke
konteks. Literêre verandering op tematiese vlak word gesien as dikwels
sosiopolities ingegee, terwyl estetiese verandering waarskynlik meer te
make het met die polêre spanning tussen tradisie en die dryfkrag van
vernuwing, sowel as met invloede vanuit ander literature. (in Van Coller
1999ii:245)
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Voordat ze de ‘sosiohistoriese konteks’ beschrijft van het tijdvak dat ze behandelt
(1960-1997) heeft ze het over ‘twee pertinente voorbeelde waar sodanige aktiewe
interaksie plaasgevind het’. Eerstens plaatst zij ‘zwarte’ Afrikaanse struggle-poëzie
op de Kaapse Vlakte binnen een traditie van Zuid-Afrikaanse politieke gedichten
door een vergelijking met Oswald Mtshali's verzameling van de Engelstalige gedichten
van Soweto Poets in de bundel Sounds of a cowhide drum (1971). Zij wijst op de
problemen die de zwarte Afrikaanse schrijvers hadden om uitgevers voor hun werk
te vinden:
Die estetiese opvattings van die dag oor hoe poësie daar moet uitsien, het
nie die politieke weerstandsgedigte van de Kaapse Vlakte-groep kon
akkommodeer nie, wat as ‘wapens in die stryd’ teen apartheid gekwalifiseer
kan word. Een van die sterktste besware van die struggledigters van die
Kaapse Vlakte was gevolglik probleme wat hulle gehad het om by
gevestigde uitgewers uitgegee te word. (in Van Coller 1999ii: 281)
Ze benoemt ook ‘opvallende aspekte’ van ‘wisselwerking met ander letterkundes’
door voorbeelden te geven van de zogenaamde ‘interaksie’: in Marais se ‘Die dans
van die reën’ (Boesman-oraliteit), Opperman se ‘Heilige beeste’ (Zoeloe-mondelinge
tradisie), Antjie Krog se ‘lied van Peter Labase’ (in Jerusalemgangers, 1985;
Sotho-oraliteit) en Johann de Lange se dodelied, ‘Koos Prinsloo (1957-1994)’ ('n
Afrika-prijslied of lament). In deze voorbeelden is er mijns inziens niet zozeer sprake
van ‘interaksie’ maar meer van beïnvloeding. Het benoemen van voorbeelden van
intertekstualiteit waarbij Afrikaanse schrijvers telkens de approprieerders zijn, is nog
lang geen ‘wisselwerking’. Wel geeft het aan dat er op grotere schaal erkenning moet
worden gegeven aan het feit dat de Afrikaanse poëzie in een veel ruimere
Zuid-Afrikaanse traditie komt te staan wanneer men oog heeft voor invloeden uit de
verschillende Afrika-culturen. Een duidelijker voorbeeld van wisselwerking tussen
literaire teksten in verschillende talen komt aan de orde in Van Vuuren's afdeling
over ‘Tronkpoësie’ (279; ‘tronk’ = gevangenis) waarin zij de poëtische verwerking
van gevangeniservaringen van tegenstanders van de apartheid uit allerlei taalgroepen
met elkaar vergelijkt. Zij stelt op grond van deze vergelijking vast dat Breyten
Breytenbach, die meer dan vierhonderd ‘tronkgedigte’ in het Afrikaans heeft
geschreven, daarin verschilt van onder anderen James Matthews, Dennis Brutus,
Dikobe wa Mogale en Jeremy Cronin dat hij niet zozeer zijn betrokkenheid bij de
politieke actualiteit vooropstelt, maar aansluit bij Europese tradities zoals het
surrealisme.
Dergelijke verschillen en overeenkomsten tussen dichters uit verschillende
taalgroepen zijn zeer boeiend en Helize van Vuuren citeert dan ook instemmend een
oproep van Andries Oliphant (1992: 524) dat een inclusieve, vergelijkende benadering
van de Zuid-Afrikaanse literatuur gebaseerd moet zijn op thematische
overeenkomsten. Dat deden ook de eerder vermelde Ntuli en Swanepoel (1993:7),
toen ze bepleitten de literaturen in alle Zuid-Afrikaanse talen in juxtapositie te lezen.
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De eerste groots opgezette poging tot een inclusieve geschiedenis is niet door een
ploeg medewerkers tot stand gebracht, maar door een enkeling. Michael Chapman's
zeer ambitieus boek Southern African literatures verscheen in 1996. Sinds Besselaar's
Zuid-Afrika in de letterkunde (1916) en een dun boekje van Nathan uit 1925 is dit
de eerste poging tot inclusiviteit. Chapman bespreekt literatuur in zeventien talen:
benevens die van Zuid-Afrika ook die van Malawi, Mozambique, Zambia en Angola.
Het boek was een ‘nieuwe lente en een nieuw geluid’. Ook van Van Coller (1999ii:ix)
kreeg hij een ‘klop op die skouer’. Chapman ging voornamelijk in op een
verondersteld verband tussen literatuur en de sociale werkelijkheid en gaf de grootste
prioriteit aan werken die een bijdrage zouden hebben geleverd tot sociale verandering.
I have granted most value to content that is committed to what may be
considered generally as democratie, non-elitist activity in Southern Africa.
(Chapman 1996:9)
Het boek wordt jammer genoeg ontsierd door tal van feitelijke fouten, wat uiteraard
een open deur creëerde voor critici onder wie kort na het verschijnen van het boek
een fel debat uitbrak (zie Crehan 1996, De Koek 1997 en Van Vuuren 1997). In het
kort wil ik een indruk geven van de problemen die Zuid-Afrikaanse letterkundigen
naar aanleiding van Chapman's poging opperden. Vooral de homogeniserende tendens
van Chapman's boek werd bekritiseerd. Omdat de studie allesomvattend wil zijn en
maar liefst zeventien literaturen bij elkaar brengt, is het volgens sommige critici zo
algemeen geworden dat de lezer weinig inzicht krijgt in de vraag in hoeverre de
teksten ook van elkaar verschillen. Sommige critici vonden dat het ‘ubuntu’-concept
(geïnterpreteerd als Afrika-humanisme) door Chapman werd geromantiseerd, dat
wil zeggen uit de traditionele pre-moderne context werd gehaald en ingelezen in
contemporaine Afrika-literatuur. De Afrika-literatuur wordt dan gehomogeniseerd
als zouden alle teksten de directe openheid hebben van alledaags, modern taalgebruik
en gekenmerkt worden door progressiviteit van politieke standpunten.
Een belangrijke bron van kritiek was ook Chapman's bespreking van de
Afrikaanstalige literatuur. Volgens Van Vuuren (1997:1) wordt van de hele Afrikaanse
letterkunde (met uitzondering van de boeken van Brink en Breytenbach) een
karikatuur gemaakt en zou die geschreven zijn door
[...] arch-conservatives, oppressors, pretentious producers of high art and
imported concepts. They seem as a group to suffer collectively from
Calvinist guilt and agonising soul-searching.
In zijn veralgemening van Afrikaanse schrijvers betrekt Chapman zelfs J.M. Coetzee,
die in het Engels schrijft en de eerste schrijver is die ooit twee maal de

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

214
Britse Booker-prize heeft gewonnen. Chapman's kritiek op Coetzee is tekenend voor
het gebrek aan nuance en de deterministische wijze waarop hij schrijvers categoriseert.
Ik citeer Chapman over Coetzee:
When we consider the claustrophobic atmosphere of Coetzee's confessional
approach, we are reminded that he himself has an Afrikaans upbringing,
and that his attenuated liberalism sometimes seems to have closer affinities
to the Afrikaans Calvinist conscience than to the social conscience of
South African English fictional responses: sympathy for the victim, for
example, may be swiftly, even savagely curtailed in monologues of
narcissistic self-flaggelation spoken by characters who often sound like
Coetzee himself, the poststructurally-aware but inwardly-tormented
intellectual. (Chapman 1996: 388)
Het lijkt erop dat Chapman's focus op een esthetica van politieke weerstand,
waarbinnen ‘populaire cultuuruitingen’ en de ‘autobiografie van ervaring’ op de
voorgrond worden geplaatst, tot een grove onderwaardering heeft geleid van ‘the art
object of solitary contemplation’, zoals een criticus het uitdrukte. Die criticus wees
er ook op dat Chapman, zijn voornemen om een comparatieve aanpak te volgen ten
spijt, talloze kansen heeft gemist om ten minste op thematische overeenkomsten in
de letterkundes in verschillende talen te wijzen. Zo had hij kunnen attenderen op de
behandeling van verstedelijking en het ‘Jim goes to Joh 'burg’-thema door zwarte
en witte schrijvers. Er zijn namelijk in alle talen romans waarin de “migratie” van
personages uit het platteland naar steden zoals Johannesburg voorkomen. Terwijl
Chapman beloofde dat hij over taalgrenzen heen teksten met elkaar in verband zou
brengen, wezen de critici op tal van verbanden die hij niet had gelegd, bijvoorbeeld
tussen Opperman en Mofolo's gedichten over de Zoeloekoning Sjaka. De reden voor
de fouten en hiaten in het boek is waarschijnlijk onkunde. Chapman blijkt alleen het
Engels goed te beheersen en, zelfs als hij een geweldige talenknobbel had gehad,
dan nog had hij niet in zijn eentje alle letterkundes in de verschillende talen even
goed kunnen overzien. Tot zover de kritiek op Chapman's boek. Een grote winst
ervan was wel dat hij eens te meer heeft duidelijk gemaakt dat in een inclusieve
literatuurgeschiedschrijving steeds naar antwoorden moet worden gezocht op de
volgende vragen:
1. Bestaat er iets als ‘Zuid-Afrikaanse’ literatuur of zullen we steeds verschillende
heterogene literaturen moeten behandelen?
2. Wat is typisch ‘Zuid-Afrikaans’ aan deze literaturen? Is het een gedeelde
geografische ruimte, en een overlappende geschiedenis van waaruit kan worden
geschreven?
3. Zijn er gedeelde focuspunten, bijvoorbeeld een groot getal gevangenisteksten
en autobiografische geschriften in alle talen? Of heeft de literatuur in iedere taal
toch haar eigen, relatief autonome thema's, topoi, voorkeurgenres, en historische
ontwikkeling?
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4. Hoe moet zo'n literatuurgeschiedenis eruitzien? Als een encyclopedie? Of als
een samenhangende narratief met een verhaaldraad? Of met losse
onderafdelingen over afzonderlijke genres voor ieder van de literaturen?
5. Moet er een canon komen van de belangrijkste Zuid-Afrikaanse auteurs? We
weten nu al dat er toenemende aanspraken van zo'n verscheidenheid aan
belangengroepen zijn dat mogelijk niemand meer ‘er boven uit stijgt’? Is een
hierarchie trouwens wel gewenst? En zoja, hoe en door wie zou die dan
vastgesteld moeten worden?
6. Waar moet het beginpunt liggen? Bij geschreven literatuur, zoals lang is gedaan
met Van Riebeeck's dagboek, of bij de orale overleveringen van de inheemse
mensen? Een probleem is dat deze overleveringen, zoals die van de uitgestorven
/Xam of Kaapse Boesmans alleen maar in fragmentarische vorm bewaard zijn
gebleven, opgetekend in vaak inaccurate weergaven door onder anderen Bleek
en Lloyd (o.a. 1911, 1924 en later).
7. Zou een dergelijke literatuurgeschiedenis geschreven moeten worden door één
auteur of door een team van onderzoekers? Zou Maria A. Schenkeveld van der
Dussens Nederlandse literatuur: een geschiedenis (1993) als voorbeeld kunnen
dienen voor literatuurgeschiedschrijving waarin contexten wel degelijk in acht
worden genomen, maar dan met de degelijke kennis van zaken van
gespecialiseerde deskundigen?
8. Welke theoretische opvattingen van literatuurgeschiedschrijving zouden als
uitgangspunt moeten dienen? Dat geschiedschrijving ook maar fictie is, en dat
iedere auteur zijn of haar ‘verhaal’ schept uit de voorhanden gegevens? Moet
er een verband worden aangebracht tussen de algemene geschiedschrijving en
literatuurgeschiedschrijving? En moet het streven zijn alles te overkoepelen en
volledig te zijn of dient deze aanpak exemplarisch te zijn, gericht op case studies
ter illustratie van een algemeen tendens?
Over deze en vergelijkbare andere vragen moet nagedacht worden om een theoretische
kader te kunnen ontwerpen voor een inclusieve literatuurgeschiedenis die ook
praktisch haalbaar is.

7.
Tot slot. Heel lang is er in Zuid-Afrika voornamelijk erkenning gegeven aan wat
J.M. Coetzee ‘white writing’ noemt. Deze soort van literatuur schrijven was
oorspronkelijk gebaseerd op vreemdelingschap; de mate waarin een blanke schrijver
zich thuis kon voelen in Afrika bepaalde heel sterk zijn of haar schrijverschap:
The questions that trouble white South African poets above all are, as we
might expect, whether the land speaks a universal language, whether the
African landscape can be articu-
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lated in a European language, whether the European can be at home in
Africa. The most ominous answer is warned of in one of Leipoldt's poems:
‘Hier praat die veld 'n onverstaanb're taal’ (an incomprehenisble language).
(Coetzee 1988: 167)
Het streven de taal van het veld, het land te begrijpen en te kunnen weergeven, werd
bepalend voor schrijverschap in Zuid-Afrika. Witheid en vreemdeling-zijn waren
heel lang de kenmerken van ‘de Zuid-Afrikaanse schrijver’. ‘Hij’ schreef in één van
de volgende talen: Nederlands, Engels en - later - Afrikaans. Zijn, later ook haar,
‘recht’ over Zuid-Afrika te schrijven werd zelden betwist. Vanaf het begin van de
20ste eeuw zouden zwarte schrijvers zich in een verscheidenheid talen voegen bij de
reeds bestaande polyfonie van stemmen. In de echoput van het Zuid-Afrikaanse
vertoog, dat begon met Jan van Riebeeck's Nederlandstalige journaal, werden steeds
meer talen en stemmen gevoegd. De verschillen die er vanaf de eerste ontmoetingen
in de ‘contact zone’ (Mary Louise Pratt) van de Kaap waren, zouden steeds structureler
worden met het uiteindelijke gevolg dat zich onder het systeem van apartheid in de
20ste eeuw een zeer ongelijk literair veld ontwikkeld heeft. Tot nu toe zijn
overeenkomstige ervaringen en, hypothetisch gesproken, overeenkomstige manieren
van representatie, meestal gezocht binnen groepen van hetzelfde ras, dezelfde klasse,
taalgemeenschap, en sekse. Zo'n uitgangspunt uit het verleden moet serieus ter
discussie gesteld worden en in ieder geval niet klakkeloos worden gecontinueerd.
Zo zou je je kunnen afvragen of een Engelstalige blanke jodin als Nadine Gordimer
categorisch anders schrijft dan een Xhosatalige zwarte schrijver die lang hoogleraar
was in Amerika zoals Es'kia Mphahlele. En of er een wezenlijk verschil bestaat tussen
de Afrikaanstalige literatuur en de Engelstalige literatuur van de twintigste eeuw. Ja,
is heel lang beweerd, maar dit ja was de motivering voor de afzonderlijkheid, de
apartheid van literatuurgeschiedschrijving in Zuid-Afrika. Het is belangrijk dat er
anders over wordt gedacht. We kunnen deze vragen niet ineens in een ‘nieuw’
Zuid-Afrika naast ons neerleggen of al te gemakkelijk roepen dat de literaturen binnen
een ‘regenboognatie-context’ moeten worden geplaatst (zie Mngadi 1996:207, Roos
1996, Van Niekerk 1996). In een land waar vooral kleur eeuwen lang je plaats in de
sociale hiërarchie heeft bepaald, dwingt de context waarbinnen literatuur werd
gemaakt nog steeds tot sterk verschillende vertogen van schrijvers per rassen-, klassenen seksegroep. En dat zal niet zomaar veranderen. Een legitieme vraag is wel of deze
verschillen zullen komen te vervallen in het Zuid-Afrika van na de apartheid?
Naarmate de schoolopleiding, woonbuurten, inkomstenniveaus en
carrière-mogelijkheden van Zuid-Afrikanen gelijker worden, zal de Zuid-Afrikaanse
gemeenschap mogelijk homogener worden. Mijn vermoeden is evenwel dat er altijd
verschillen zullen blijven, gewoon al omdat schrijven zo'n solitaire, zo'n individuele
bezigheid is, maar klasse en ras zullen minder vanzelfsprekend als voorheen in elkaars
verlengde liggen.
Zoals gezegd staan gradaties van vreemdheid en vertrouwdheid met Afrika vaak
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voorop in Zuid-Afrika, maar het is van belang dat we als onderzoekers, in ieder geval
voorlopig, vooral op zoek gaan naar overeenkomsten. Het zou best eens kunnen dat
de diverse stemmen in Zuid-Afrika op een vaak onverwachte en zeer inzichtgevende
wijze gelijk weerklinken wanneer ze in een meer inclusief thematisch en historisch
verband worden onderzocht. Het is verder belangrijk dat het traditionele beginpunt
van de Zuid-Afrikaanse literatuur, Jan van Riebeecks's dagboek, wordt losgelaten.
De orale stemmen moeten serieus worden genomen en de hiërarchie tussen ‘White
Writing’ en ‘Black Telling’ moet worden opgeheven. Verschillende projecten moeten
worden aangepakt. Zoveel mogelijk deskundige onderzoekers moeten zich in
taalgebieden verdiepen die ze goed kennen en daarvan de stemmen registreren, vooral
de nog relatief onbekende in de inheemse talen. De betrokken onderzoekers zouden
ten minste twee talen en twee literaturen goed moeten beheersen (en nu eens niet in
de combinatie Engels en Afrikaans). In een volgende stadium dient uitgaande van
de verzamelde bevindingen vergelijkend onderzoek te worden gedaan, waarin thema's
en genres over de grenzen van de diverse talen heen in kaart worden gebracht.
De vraag is hoe de echo's van alle Zuid-Afrikaanse literaire vertogen in een goed
verhaal, in een handzaam boek verteld kan worden. Is het sowieso mogelijk? Zijn
die echo's te richten, zijn er gemeenschappelijke lijnen uit te halen? Het zoeken naar
verhalen die retorisch indruk maken, die blijk geven van reflectie op de complexe
context van het leven in Zuid-Afrika, daar zal het om blijven gaan, ongeacht het feit
of schrijvers en onderzoekers dat in het Engels, isiXhosa of het Afrikaans aandurven.
Een van de allerbelangrijkste problemen die schrijvers van een overkoepelende
literatuurgeschiedenis zullen hebben is daarom het vinden van een model van
juxtapositie, waarbinnen interactie, beïnvloeding, verschillen, maar vooral ook
overeenkomsten naar voren komen.
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Skrywerskap en kulturele identiteit in Suid-Afrika: oorlewing deur
die oorlewering
George Weideman
In Gerrit Komrij se De Afrikaanse poëzie in duizend en enkele gedichten (1999) staan
twee ouer Afrikaanse tekste wat nogal merkwaardig is, al is dit dan nie vanweë hul
poëtiese vormgewing nie, maar wel omdat hulle die ras-debat reeds aan die einde
van die 19de eeu aan die gang sit. Die gedigte is ‘Di Klaagliid fan di laaste Boesman’
van M.H. Neser uit 1896, met daarnaas 'n repliek-gedig deur D.P. du Toit, ‘Antwoord
fan di Duusman an di Boesman’. In eersgenoemde teks bekla die spreker sy lot as
‘laaste’ lid van sy groep, want
Daar's geen gena en geen barmhartighyd,
Geweteloos en sonder eerlikhyd,
Het ons di Duusman uitgeroei;
Ag! Ek is sat geween.

Verder noem die spreker die wit koloniste ‘wréde duwelsgoed’, met hande ‘rooi van
al ons bloed’. Hy laat ook nie na om na die koloniste se ontering van die land te
verwys nie:
... waar is al di wild
En ongediirtes van ons suid land mild?
Kameelpêrd, kwagga en di gnoe,
Di buffel en di eland,
Di dodo, hartbees en die vet sékoei,
Is almal nou verjaag of uitgeroei,
Renosterbok, en di koedoe,
En ok di olifant.

Die spreker kla die ‘duusman’ (letterlik: man van Dietse herkoms) daarvan aan dat
hy ‘bome en bos’ vernietig het, want ‘jy siin nou net karro en harde gras ...’ Die
gedig eindig dan so:
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Jy sal o, ja ver di onskuldig bloed
Gewis, en seker eenmaal swaar moet boet,
Daar stroom di Grootriviir, en nou
Neem hy my sé toe weg!

Op hierdie aanklag volg 'n nota deur die redakteur van Ons Klyntji, waarin die
‘Duusman’ versoek word om repliek te lewer. Dit gebeur in Du Toit se gedig - 'n
gedig wat blyke gee van 'n erge gevoel van rassemeerderwaardigheid en vrees, want
die Boesman word as ‘slinks’ en ‘listig’ voorgestel. (Vgl. verder hieroor Afrikaanse
gedigte, 1987, 21-23, asook Pheiffer 1988, 135 en Gilfillan 1994, 61.)
Dit is belangrik dat Komrij hierdie gedigte opneem, aangesien daar in die
hedendaagse Afrikaanse literatuur blyke is van 'n nuwe interkulturele bewussyn, 'n
herbesinning oor die verhouding mens-medemens-land. Dit kan al gelees word as 'n
‘antwoord’ op André P. Brink se visie (uit 1991) dat die oorgang na 'n Nuwe
Suid-Afrika en 'n nuwe millennium ‘'n verskerpte ontginning - eerder 'n herwaardering
en herformulering - van die gegewe Ek/Ander’ laat vermoed (1991, 9).
Wanneer 'n mens vorige uitgawe(s) van Perspektief en profiel met die jongste
(1999a en 1999b) vergelyk, val 'n paar verskuiwings jou op. Een daarvan is die
vervanging van die inleidende oorsig, geskryf deur G.S. Nienaber en nog só opgeneem
in die 1982-uitgawe, deur ‘Klein begin is aanhou wen’, geskryf deur Vernon February.
February se beskouing bied 'n nuwer perspektief op die breë literêre veld van die
negentiende eeu. Die veelheid van bydraes (d.w.s. oor sogenaamde kleurgrense heen,
en dan veral bydraes wat voorheen ‘verswyg’ is), sê hy, ‘is 'n bewys van hoe diep
die Afrikaanse taal en literatuur wortel geskiet het in Afrika’ (1999, 19).
In hierdie bydrae wil ek probeer aantoon watter besondere opgaaf die (Suid-)
Afrikaanse skrywer vandag steeds het om uiting te gee aan 'n bepaalde kulturele
identiteit - 'n taak wat geëggo word in die werk van ander Afrika-skrywers, en ook
in die tekste en uitsprake van skrywers van buite Afrika.
In die eerste deel wil ek aan die hand van enkele seminale voorbeelde wys hoe
die outentieke Afrika-oorlewering of vertelling (legende, mite) in ons literatuur
voortleef as 'n basis vir groter begrip van 'n breër kulturele identiteit, wat wel deeglik
in Afrika gewortel is.
Die tweede deel van die bydrae is hoofsaaklik teoreties-bespiegelend en wentel
om die vraag of die sleutel tot sosio-kulturele oorlewing nie juis opgesluit is in die
oorlewering nie.

I.
Verkleurmannetjie het op 'n dag met Slang gestry oor wie die
wonderbaarlikste skepsel is. ‘Dis maklik,’ het Verkleurmannetjie gesê,
‘niemand se tong is so rats soos myne nie.’ Hy het 'n mug-
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gie, wat 'n entjie voor hulle op 'n takkie tussen blare kom sit het, blitssnel
met sy tong raakgeslaan, tot in sy kieste gerol en dit smaaklik geëet. Slang
het gesê: ‘Dit mag rats wees, maar jy kan nie so vêr, so sekuur en so vinnig
spuug soos ek nie. Gaan sit daar waar die muggie gesit het dan wys ek
jou.’ Verkleurmannetjie was nie dom nie. Hy het geweet dat Slang van
plan was om hom met sy gif te bedwelm en dan in te sluk. Hy het nie op
die takkie gaan sit nie, maar op die groen blaar langsaan. Toe was hy
onsigbaar vir Slang. Op dié manier het hy die beste daarvan afgekom.
Dit is 'n fabeltjie wat 'n ou vrou van Damara-herkoms my vertel het.1 Daar bestaan
blykbaar baie variante van dié natuurverhaaltjie. In een van die variante sit Slang 'n
blink klippie neer om eers sy meesterskap te bewys, in 'n ander variant is die klippie
'n diamant, en in nog 'n oorvertelling haal Slang die spieël van sy kop af en sit dit
neer voordat hy daarheen korrel. Slinksheid - die vermoë om te improviseer - is eie
aan die dieresprokies van Afrika.
Iewers, ver terug, moet daar natuurlik 'n ‘formule’ wees, 'n agterhaalbare oerteks.
Dit kan ook deel van Jung se ‘kollektiewe onbewuste’ wees wat meebring dat 'n
mens by elke variant 'n basisverhaal vermoed. Maar maak dit werklik saak? Is ons
primêr afhanklik van 'n sogenaamde meesterteks? Soos Knorringa (1980, 53) tereg
aantoon, is juis die jongste, ‘lewende variant’ die betekenisvolste: ‘... voor wie in de
schrifttraditie is opgegroeid is het moeilijk los te komen van de opvatting dat er
eigenlijk één goede tekst is, waar de andere afwijkingen van vertonen. Toch wordt
daarmee het wezen van mondelinge literatuur ontkend. Want hier is de voordracht
het essentiële momemt, zodat iedere uitvoering de echte is...’ Ek wil byvoeg: Dit is
die manier waarop die jongste variant - oraal of in skrifvorm - op die konteks reageer,
wat saak maak. Ek gaan vervolgens na 'n paar variante kyk; daarna enkele suggesties
laat vir 'n moontlike topologie.

1 Variante van die waterslang-mite
Een van die hooffigure in bogenoemde verhaaltjie is Slang - en dan veral die
sogenaamde waterslang of water serpent, wat in sy mitiese vorm 'n oneindige aantal
gedaantes het. Die slang-mite ('n sambreelnaam vir die verskeidenheid ‘watergees’gestaltes) kom regdeur Afrika voor. Hulle beklee 'n besondere plek in die Afrikaanse
letterkunde.
1.1 In my verhalebundel Die donker melk van daeraad berus die openingsvertelling
‘Matrys’ dan ook op die verhaal wat ene Elsie vir my oor die ‘slangsteen’ vertel het.
'n Soortgelyke gegewe kom voor by Thomas Deacon. Die verhaal heet ‘Anja Matat
2’ uit Anderkant die Troe-troe (1999), 'n bundel vertellinge eweneens uit die streek
bekend as die Noord-Kaap.2 ‘Anja Matat 2’ is die storie oor 'n aartsmoeder - 'n
‘troostertjie’ word sy genoem
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(1999, 31) - en haar kosbare steen wat menigeen van 'n gifdood gered het. Van die
slangsteen word gesê:
... omdat min mense hom nog te siene gekry het, is dit 'n skaarsheid wat
jy nie onder die oë uit moet laat gaan nie. Maar as jy hom eers hét, word
dit 'n erfenis wat van geslag tot geslag oorgedra word ... (Deacon 1999,
42)
Waarvan is die ‘gewildheid’ van hierdie ‘verdigsels’ dan 'n demonstrasie? Vir wie
die stilte en die eensaamheid van hierdie wêrelddeel ken (bure woon etlike kilometers
van mekaar!), is dit begryplik dat so 'n storie die mens se kreatiewe ingrype op 'n
saai bestaan verteenwoordig.
'n Tweede moontlikheid is dat dit 'n manier is om 'n ‘verklaring’ vir vreemde en
skynbaar ‘onverklaarbare’ natuurverskynsels of vir ‘bonatuurlike’ gebeure aan te
bied.
Nog 'n moontlikheid - vir my verreweg die oortuigendste - is dat hierdie vertellers
onbewustelik voortweef aan 'n basismite, 'n kollektiewe, argetipiese teks waarin
bepaalde mitiese waarhede opgesluit is, mitiese ‘waarhede’ wat dan in vertelling ná
vertelling ontgin word soos wat die konteks verander.
Hoe oud hierdie basismite moet wees, blyk uit 'n vriendelike mededeling deur
Dick van Halsema voor Albert Verwey en dié se betrokkenheid by Suid-Afrika
(spesifiek die vryheidstryd van 'n eeu gelede). In Verwey se poging om die
Suid-Afrika van circa 1900 te verstaan, betrek hy ook die dagboek van Peter Kolbe,
die Duitse geleerde wat die Kaap aan die begin van die 18de eeu besoek het. Uit
Verwey se oorspronklike stuk, ‘De ware karbonkel of de slang met de kroon?’, blyk
sy begrip vir Kolbe (en andere) se opgetoënheid met die magiese van (Suidelike)
Afrika. Só sien hy dit met betrekking tot die Vryheidstryd:
Ik hecht eraan nu, in deze strijdbare maanden, den toon van verrukking te
doen hooren waarmee deze eerste waarnemer sprak over Zuid-Afrika. De
verrukkingen van de vaderen zijn de volhardingen van de kinderen. In de
verwachtingen van moedige kolonisten leven wondervolle droomen wier
dracht de toekomst is.
Oor die ‘slangsteen’ en die mitiese slang word Kolbe self aangehaal, want baie mense
het hom verseker dat naby die kruin van Tafelberg
zich iets zoude hebben laten zien dat een karbonkelsteen niet ongelijk was,
't welk sommigen voor een Slang met een kroon hebben aangezien; zonder
dat nochtans iemand heeft geweten wat hij eigenlijk was...
Hierop sê Verwey dan:
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De Ware Karbonkel, het stralende teeken, voor het volksgeloof, van geluk
en heerlijkheid. Was het dat wat hun opging bij hun ontginning van Afrika?
Of was het de Slang met de Kroon misschien, de geheimnisvolle geest
van dat duistere werelddeel, in de toekomst tot zijn heerschappij geraakt?
In elk geval een feit is het dat dit de droomen van beginnende volken zijn
en dat zij ze met oogen hebben gezien.
Die edelsteen (‘gem’) word deur De Vries as universele simbool vir ‘superior truth
or knowledge’ uitgelig en, interessant genoeg, gekoppel aan 'n ‘bewaarder’ (slang
of draak) (1974, 212; vgl. ook die inskrywings by ‘carbuncle’, ibid., 81). Besit jy
die steen, het jy mag oor die kennis van goed en kwaad.
1.2 Soms maak die slang sy verskyning in 'n hiperboliese vertelling met
sprokieselemente. Elias P. Nel open sy bundel Iets goeds uit Verneukpan? (1998)
met die verhaal ‘Oupa Siepie se heuninglus’, 'n tipiese Von Münchhausen-gegewe
waarin die waterslang 'n prominente rol speel. Die verteller ('n ‘egte storieverteller’)
vertel van 'n grot in die ‘Boesmanbêrre’ (=-berge - GW) waarin 'n enorme waterslang
bly. Dié slang vang ‘mannetjiesmense en jongetjietjeeners’ (mans en jong knape) en
eet hulle op. Hy vang vroue en meisies en ‘vat hulle vir sy vrou en trek hulle onnerie
water in...’ Hy kry dit reg deurdat hy 'n ‘blinkklip’, wat hy op sy voorkop dra, afhaal
en naby die water neersit. Hul nuuskierigheid is dan die mense se ondergang. Snags
wei hy met behulp van die lig van dié ‘blinkklip’. Hy beweeg in die vorm van 'n
warrelwind van een plek na 'n ander. In die grot waar hy bly is daar, naas versteekte
wapens uit 'n vorige oorlog, ook 'n bynes. In ‘Oupa Siepie se heuninglus’ word die
verteller se lus vir die soetgoed te sterk en hy volg 'n heuningvoëltjie na die grot. 'n
Hele reeks fantastiese gebeurtenisse volg.
Die heuningvoëltjie wat hom in die eerste plek na die waterslang se blyplek gelok
het - 'n voëltjie wie se slinksheid ook sentraal staan in die San-mitologie (vgl. Arnold
1987, 5 en Aucamp 1997, 278) - betower hom óndanks sy voorkennis (die
waarskuwings wat in oorvertellings opgesluit is).
Met hierdie variant betree ons die terrein van die sprokie, waarin waarskuwings
meestal in die wind geslaan word, of waarin die sprokieskarakters voor gevaarlike
uitdagings gestel word as deel van 'n psigiese leerproses. Oupa Siepie in Nel se
verhaal is egter in eerste instansie 'n bobaas-verteller van liegstories. Dis kenmerkend
van dié genre dat hy homself al vertellende telkens in 'n hoek vasverf, om dan op 'n
wonderbaarlike wyse weer daar uit te kom.
Watter rol stories (en ander kultuuruitings) in histories benadeelde gemeenskappe
speel, word deur Nel self in sy ‘Inleiding’ toegelig:
Van 'n afstand mag dit miskien lyk of hier nie mense woon nie. Tog, hulle
is hier, van lankal af. Aan hierdie mense wil ek jou graag voorstel, hul lief
en leed met jou deel. Hulle is die sout van die aarde wat met hul unieke
humorsin en raakvat-sêgoed kleur aan hierdie andersins dorre wêreld gee.
Wanneer jy met hulle gesels, is die moeilike omstandighede waaronder
hulle soms
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moet leef, nêrens sigbaar nie. Oor die jare heen was sang en musiek die
uitlaatklep vir swaarkry, onderdrukking en uitbuiting. (Nel 1999, (i) - my
kursivering.)
Die faset wat hier bykom, is die uitspeel van krag teen krag: die ‘Onsienlike’ (die
slang) word uitgedaag - vandaar die hiperboliese aard van die vertelling.
1.3 Verwant aan Nel se liegstorie is Thomas Deacon se ‘Bergmannetjie’ in
Anderkant die troe-troe (Deacon 1999, 23), 'n teks wat tereg deur Abraham H. de
Vries as 'n juweel beskou word vanweë die verbintenis wat Europa (Rooikappie)
hier met Afrika (Tokkelos) aangaan. Hier is dit by uitstek die effek van die
bangmaakstorie - kennismaking met die ‘bowenatuurlike’ - wat ter sprake kom. Dis
die (telkens oorgelewerde) verhaal van die meisiekind wat by die fontein gaan water
skep en dan agtereenvolgens verloklike verskyningsvorme van die watergees, die
‘bergmannetjie’, teëkom. Sy gewaar sy kleurkombersie in die water, dan hoor sy 'n
mooi stem sing, hierna sien sy 'n klipdassie met drie bene en 'n kleurbaadjie, 'n mooi
mansgestalte ‘aan wie se pronklikheid jy met al twee die hande wil vát’ (ibid., 28).
Laasgenoemde bied haar 'n ‘boegoetakkie’ aan - medisinale kruid wat hier as
towerkruid voorgehou word:
Maar as jy aan daai takkie vát, gryp mooiman vir jou; hy sleep jou
fonteinwater toe. Dour laat sak hy jou in die dieptes weg; in die donkerheid
van die moddergat suie hy al die bloed uit jou lyf uit (ibid., 28-29).
Daarom eindig die verhaal op 'n wyse wat die leser laat besef dat hier op die snykant
tussen ‘geloof’ en ‘bygeloof’, die ‘rasionele’ en die ‘irrasionele’ geloop word:
‘Ons moet oppas...’ sê Mamagoeters. ‘Die kind sal naderhand alles geloof.
... alles wat ons haar vertel... Oppas... Netnou gló sy al daai storietjies oor
Bergmannetjie...’ (ibid., 30).
'n Waarskuwing, ja- maar nogtans word die storie van Bergmannetjie oor en oor
vertel. Waarom? Omdat dit deel vorm van 'n universele inisiasieritueel.
Cooper verduidelik oor die ‘vroulike’ eweknie van die ‘bergmannetjie’: ‘Fountains,
springs, wells, can all be entrances to a magic world or to the realm of souls; they
are part of the great feminine power of the waters, the waters of both fertility and
death which sustain and destroy.’ (1983, 113 - my kursivering.)
1.4 Die slang-mite steek sy kop uit in vroeë Afrikaanse ‘optekenings’ - dié van G.R.
von Wielligh en J.F. Jacobs - figure wie se tekste deur Aucamp byeengebring is in
Wys my waar is Timboektoe (1997). 'n Fragment uit Von Wielligh - die jongste lid
van die Genootskap van Regte Afrikaners - se Jakop Platjie toon byvoorbeeld iets
interessants. In hierdie geval is daar duidelik sprake van 'n helper, of iemand op wie
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die slang sy towerkrag oordra. (Vgl. ook weer Bergmannetjie se aanbod van die
boegoetakkie hierbo.) Die Koranna-kaptein, Filies Lou Kreebos, word alom gevrees
omdat die waterslang glo ‘sy maat’ is (ibid., 178).
In die teks van Jacobs, ‘Die waterslang van Grootrivier, 'n Griekwa-legende’, word
- spesifiek vanuit Griekwa-perspektief - vertel oor die slang. Hy het 'n huis diep
onder die water, in die Grootrivier naby Koolberg (Colesberg? -GW), en hy het
koninklike status. ‘Hy het baie Grikwa-meidjies gevang om vir hom te werk’ (Aucamp
1997, 179). Hulle moes naamlik sy huis met beesmis uitsmeer. Hy het hulle maklik
in die hande gekry omdat hy ‘die grootste toornaar’ van die kontrei was, ‘hy kon
hom mos in enigste ding veranner’.
Ook Jacobs verwys na die slangsteen. Dit gaan eweneens oor die uitdaging van
die bonatuurlike, oor die mens wat sy magsgrens wil verskuif deur die slangsteen te
bekom. In Anna M. Louw se Vos (1999), waarin die bonatuurlike en animistiese
sterk figureer, word die oer-ou, verwante Faust-gegewe van jou siel aan die Bose
verkoop, treffend verplaas na die droogtegeteisterde Noord-Kaap van 1933, waar
die leier-ouderling Vos in opstand kom teen Gods gesag en dan hulp gaan soek by
'n Boesman-towenaar.
Wat hier na vore kom, is die bemagtigingsmoontlikheid: word jy helper vir die
Goeie of slaaf van die Bose?
1.5 Iets soortgelyks kom voor in Meraai van Rolbos deur Charlotte de Beer, 'n
populêre verhaal wat sy ontstaan in navorsing oor die Griekwa-kultuur - veral oor
die rites de passage - het. Hier is die assosiasie van (gevaarlike) ‘rivier’ en
(gevaarlike) ‘slang’ opvallend, want in dié avontuurverhaal word die Grootrivier
(Oranje) in al sy onvoorspelbaarheid getoon. Hierdie rivier, wat Suid-Afrika van oos
na wes deurkruis, eis jaarliks sy tol aan verdrinkings, terwyl dit ook die oewergebied
(nedersettings) periodiek aan geweldige oorstromings onderwerp. Soos in ander
variante van die slang-teks - en soos in ander kulture, waar die mag van die natuur
soms besweer word - word paaimiddels ook in Meraai van Rolbos voorgestel:
‘Ek's bang vir hom, Kleinjan, vrekbang! Hoekom moet daar altyd sulke
nare goeters wees wat 'n mens bang maak om te lewe?’
(...) Kleinjan se nabyheid bring 'n lamheid in haar knieë, en skielik is sy
baie bewus van die eenvoudige kort rokkie wat sy aanhet. Sy sal later
vandag moet kyk of sy nie soom kan uithaal nie. Ongemerk probeer sy dit
rek, maar sy besef dat 'n kort rok eenvoudig kort bly.
Uit die hoek van haar oog neem sy die lang gestalte waar, verlustig sy haar
in sy mooi gesig, die mond wat vriendelik glimlag, die oë wat nou tergend
na haar kyk. Om die verleentheid te verberg wat haar ongevraag oorval,
sê sy vinnig; ‘Ouma Kaaitjie sê 'n mens moet net boegoe op die water goi
as hy kwaai raak. Daar's niks wat 'n waterslang so gou kan mak maak as
boegoe nie. Snaakse ding. dié waterslang, nè Kleinjan?’
Dan vertel Kleinjan vir haar hoe die likkewane die waterslang se huis met nat bees-
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mis uitplak (vgl. die Jacobs-teks hierbo), hoedat die slang saans uitkom en sy spieël
op die wal neersit en in die lig van die spieël wei... In die wêreld van die kinderlike
Meraai word die slang-motief en seksuele ontwaking duidelik omwisselbaar.
Terselfdertyd is daar by haar die vrees vir die dood (verdrinking) ingeprent.
Dit is verrassend hoeveel variante van dieselfde basisteks sedert Von Wielligh, Marais
en Jacobs in Afrikaans in skrifvorm beslag gekry het, en dan veral in die stories wat
uit die droër westelike spraakgebied van Afrikaans kom. Dis eweneens betekenisvol
dat die slang-storie nie net deel van één bevolkingsgroep se kultuurerfenis is nie; dis
gedeelde erfgoed. Meer nog: Die stereotipe wat wortel in die siening dat net
‘gekleurdes’ hul aan so 'n ‘bonatuurlike’ gegewe sou steur, word met sowel
mondelinge vertelling as die talle skriftelike návertellings die nek ingeslaan. Die
slang-teks is in sy basisvorm en in al sy variante 'n werklik outentieke Suid-Afrikaanse
gegewe - al het dit moontlik raakpunte met slangverhale van elders. Tog gryp die
mite in baie opsigte terug na 'n ander bekende ‘verhaal’: die paradysverhaal. Op die
gevaar af van oorvereenvoudiging kan ek sê dat ons uit die voorbeelde hierbo sekere
gemene delers wys kan word: Eers is daar die slangsteen as 'n soort magiese bron
van kennis en ontsluiter van die waarheid - die begeerlike ‘paradysappel’. Tweedens
is daar die uitdaging wat gerig word; die uitnodiging om, ondanks waarskuwings,
die steen te bekom (of die heuning te eet, ens.) - pluk maar die paradyslike appel!
Derdens is inisiasie tog 'n belangrike lewensproses. Dis deel van die mens se
bestaansparadoks, want jy kan nie altyd in 'n kinderlike wêreld bly nie - maar
tegelykertyd ‘stroop’ dit jou soos Adam en Eva tot kennis van wedersydse naaktheid.
Vervolgens bring dit noodwendig 'n keuse ter sprake: stel jy jou aan die sy van die
Goeie, as helper; of aan die sy van die Bose - as slaaf? Vyfdens belig ons variante
die beskouing dat die dood die straf vir sonde is; dat die paradys die mens nie beskore
is nie.

2 Aanloop tot 'n topologie
Maar wáárom gebeur dit dat daar so baie variante is rondom dieselfde tema? Genoeg
om te sê dat die slang-teks - die ‘superteks’ of matrysverhaal - 'n paar wesenlike
trekke vertoon:
2.1 Die slang bly óf in 'n rivier, óf in 'n fontein, óf in 'n grot (met water) in die
berge - 'n ‘paradyslike ruimte’. In sommige variante word die modderigheid van die
poel beklemtoon.
2.2 Die slang het gewoonlik 'n blink steen of spieël op sy voorkop. Wanneer die
slang gaan wei, word die steen (of spieël) eenkant neergesit. (In sommige variante
gebeur dit wanneer die slang die water ingaan.) Hoewel dit as 'n praktiese handeling
verklaar word, lyk dit onvermydelik ook na 'n toets of ‘uitdaging’ - iets soortgelyks
as die ‘toetse’ in ‘Klein-Riet-alleen-in-die-roerkuil’ van Marais.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

227
2.3 Die slang is sy opponente meestal ‘goedgesind’, of dra selfs by tot hul welsyn.
In enkele gevalle word die slang as gevaarlik voorgestel - maar dan kennelik as 'n
soort paaiboelie of afskrikmiddel. Stel 'n mens die Grimms teenoor Perrault, sou 'n
soortgelyke verskuiwing seker merkbaar wees. Vgl. hieroor Bettelheim (1979, 166
e.v.) en Cooper (1983, 146 e.v.). Verder is dit bekend dat die oudste Rooikappie-tekste
aansienlik ‘wreder’ - ‘brutaler’, ‘blatanter’ - is as die lateres. Onder druk van Westerse
fobies is primitiewe tekste deur die jare gesuiwer.
2.4 Die slang het selde geslagtelikheid; in enkele gevalle word na ‘sy vrou’ verwys.
2.5 'n Mate van geheimsinnigheid (iets irreëels) omhul die meeste van die
slangtekste, of hulle nou anekdotes is of ‘selfstandige’ verhale.
2.6 Daar word 'n duidelike bewakings- of bewaringsfunksie aan die slang
toegeskryf. Dit kan heuning wees, of juwele en ander sierade, maar meestal het dit
ook met (suiwer) water te doen. In haar referaat oor die orale tradisie in resente
Afrikaanse tekste (1994, 2) wys Lombard tereg op die moontlikheid dat (Afrika-)oorloë mettertyd oor die beskikbaarheid van water gevoer sal word. In die Afrikaanse
literatuur is dit in sigself 'n ou tema (Langenhoven het bv. oor waterkwessies geskryf);
dis m.i. nog belangriker om dit aan die universele tema van die ekopolitiek te koppel.
In hierdie opsig het Eugène Marais met ‘Die reënbul’ 'n seminale oerteks geïdentifiseer
(1969, 25). Arnold (1987, 18) teken 'n verhaal met interessante ooreenkomste op.
Hy noem dit ‘Von der Frau, um die der Regen in der Gestalt eines Bullen warb’. In
dié geval maak die watergees sy verskyning as 'n (baie potente) reënbul. Wanneer
sy attensies van die hand gewys word, moet die stam vir ewig pleitoffers bring. 'n
Noukeurige vergelyking tussen dié ‘oerteks’ en Marais se weergawe behoort
interessante bevindinge op te lewer.
2.7 Hoe naby staan die basisteks werklik aan die ‘paradysgegewe’, soos hierbo
betoog is? Miskien gaan dit oor vertolkings en hervertolkings. In die meeste gevalle
is daar sprake van 'n soort harmonie en ook van 'n simbiotiese ‘kontrak’ tussen slang
en mens. Die wraak van die slang word alleenlik ontketen as dié kontrak verbreek
word (bv. deur ongehoorsaamheid, inhaligheid, etc). ‘Den Geschichten aus alter Zeit
liegt ein Weltbild zugrunde, in dem Mensch und Tier, Natur und Kosmos als Teile
eines magischen Kreises aufgefasst sind,’ sê Arnold (1987, 215). 'n Magiese sirkel,
inderdaad.
2.8 Net soos in die San-rotskuns, is die ‘diere’ in hierdie verhale hoofsaaklik
mitiese diere; daarom kan ‘bul’ en ‘slang’ omwisselbaar wees.
2.9 Soms sluit watergees-tekste duidelik by universele sprokies aan. So is daar by
sowel die San as in die ou Europese sprokieskat verhale oor die ontmoeting tussen
'n meisie en 'n paddaprins (vgl. hieroor Arnold 1987 en Bettelheim 1979).
Die bewaring van die oorlewering kan help om die verdwene harmonie tussen
mens en omgewing te herstel. Hier het die skrywer dalk 'n besondere
verantwoordelikheid, soos ek vervolgens sal aantoon.
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II
In Aucamp se versameling, Wys my waar is Timboektoe (1997), wat hy ‘'n persoonlike
reis deur Afrika’ noem, word vir die eerste maal in Afrikaans tekste byeengebring
wat vele fasette van die ‘siel’ van die vasteland vasvang. Een van die fasette - wat
Aucamp in rubrieke saamgroepeer - heet Die slang. Dit betref dan voorbeelde van
hoe verskillend skrywers die mite van die slang aanwend of vertolk. Wat het dié
verhale gemeen? Aucamp self (1997:177) verwys na die feit dat die slang sentraal
staan in die Paradys-geskiedenis - ‘as oer-sondemaker’ - maar dat die
Grootrivier-slang die mens wat afsprake met hom nakom, goedgesind is. Hy is eerder
‘bewaker van water’, iets wat in die konteks van die deur droogte geteisterde, dikwels
on-paradyslike Suidelike Afrika sin maak.
Oorlewing is deel van die skeppingsparadoks, die kosmiese siklus van groei en
vernietiging. Wanneer die mens hierdie siklusse aantas (die uitwissing van natuurlike
vyande, die vernietiging van die habitat, die oorbenutting van bronne, die stilmaak
van die storievertellers), word ook die natuurlike ruimte met sy natuurlike grense
oorskry. In die legendes en mites van baie volkere is die slang die natuurlike simbool
vir oorlewing. Campbell (1988, 45) wys byvoorbeeld op die regeneratiewe aspekte
van twee verbandhoudende simbole - maan en slang:
The power of life causes the snake to shed its skin, just as the moon sheds
its shadow. The serpent sheds its skin to be born again, as the moon its
shadow to be born again. They are equivalent symbols. Sometimes the
serpent is represented as a circle eating its own tail. That's an image of
life. Life sheds one generation after another, to be born again. The serpent
represents immortal energy and consciousness engaged in the field of time,
constantly throwing off death and being born again. (...) Life lives by
killing and eating itself, casting off death and being reborn, like the moon.
This is one of the mysteries that these symbolic, paradoxical forms try to
represent.
In my verhaal ‘Matrys’ in Die donker melk van daeraad (1994) is die slangsteen
waarna so naarstigtelik gehunker word, juis 'n maansteen. Teenoor Dairos se mense,
wat hul slangsteen so jaloers bewaar soos wat hulle die oorlewerings oor die slang
self bewaar, staan diégene wat bloot deur die materiële verblind word, die koloniste.
Campbell wys voorts daarop dat die slang in die meeste kulture 'n positiewe simbool
is - in Indië staan die Serpent King byvoorbeeld hiërargies net ná Boeddha: ‘The
serpent represents the power of life engaged in the field of time, and of death, yet
eternally alive. The world is but its shadow - the falling skin.’ (ibid, 47) Dis nie
vreemd nie dat die slangdans van die Hopi van Noord-Amerika uitdrukking gee aan
wat Campbell (ibid.) ‘an interplay of man and nature’ noem. Die Noord-Kaap is ook
die tuiste van 'n besondere dansvorm, die riel. My eie grootmoeder kon die riel dans.
Die dansvorm bestaan o.a. daaruit dat verskillende diere, bv. die bobbejaan, slang,
ens. nageboots word. Elias Nel, skrywer van Iets goeds uit Verneukpan?,
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self 'n rieldanser, deel my mee dat die slangdans by sy ‘voormense’ inderdaad 'n
bevestigende handeling van harmonie tussen mens en natuur was. Teenoor hierdie
positiewe simboolwaarde wat aan die slang toegeken word, staan 'n eensydige,
negatiewe konnotasie, algemeen by diegene wat die paradysverhaal ‘verletterlik’. In
plaas van 'n viering of bevestiging van lewe, word die lewe as korrup gesien,
... and every natural impulse is sinful unless it has been circumcised or
baptized. The serpent was the one who brought sin into the world. And
the woman was the one who handed the apple to man. This identification
of the woman with sin, of the serpent with sin, and thus of life with sin,
is the twist that has been given to the whole story in the biblical myth and
doctrine of the Fall. (Campbell, ibid.).
In geen ander godeleer word die vrou as sondaar voorgestel nie. Die hoofsaaklik
deur mans gedomineerde wêreld van die laat-negentiende en twintigste eeue is maar
net 'n ‘verfynde’ en beter verdoeselde ideëwêreld as dié van primitiewer kulture
waarin die vrou, die slang en sonde aan mekaar gelykgestel word.
Dis interessant dat die Turks-Amerikaanse skrywer, Güneli Gün, juis dié teks van
regenerasie en oorlewing - die Duisend-en-een-nagte - gebruik om stem te gee aan
die stemlose vroue in die (Ottomaanse) Moslem-wêreld. In haar pikareske roman,
On the road to Baghdad, is dit haar vermommings (vervellings?) en ander
improvisasies wat telkens Hürü (of Houri), die heldin, se redding is. Die hele roman
het 'n regeneratiewe struktuur, want elke einde is opnuut 'n begin. Gün maak gebruik
van 'n Turkse volksoorlewering. In haar bygevoegde ‘Historical Note’ verduidelik
Gün die soort ideale wêreld as volg:
In tales that have a Turkish origin, even ander the superimposed Islamic
coloring there are elements that harken back to a pantheistic religion, a
love of the great outdoors, of animals, of travel, of the seasonal joys of a
nomadic life. The women aren't sedentary but take an active role when
hearth and home are threatened; they ride, wrestle and shoot arrows for
the sheer pleasure of it. (1991, 363).
So word ook die paradysverhaal gedemistifiseer - tereg wys Aucamp (1997:177)
daarop dat die wonderslang wesentlik nié boos is nie. Het dit in die vertolking vanuit
'n eensydig-manlike perspektief boos geword? Dis egter nie net die fisiese omgewing
wat bedreig word nie. Ook die kulturele erfenis - wat meestal nou verbonde is met
die natuur - loop gevaar om te verdwyn. Skrywers het meer as net 'n bewaringstaak:
hulle kan die moderne leser toegang gee tot 'n unieke en soms bepaald universele
spirituele ervaring - die ervaring van 'n noue en respekvolle verwantskap tussen mens
en aarde, 'n simbiotiese bestaanswyse (Weideman 1980, 71). Ook die skrywer oorleef
déúr die paradoks. Die skrywer wórd sy/haar karakters. In dié verband kan ons praat
van identifisering of vereenselwiging. In M.H.
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Neser se ‘Di klaagliid van di Boesman’, waarna voorheen verwys is, probeer Neser,
wat ook etlike ander ‘politieke verse’ geskryf het, om die Boesman (of San) se
ervaring van die Europese koloniste uit te druk.
Een van die dilemmas van die Westerling (en hierdie soort dilemma is ook waar
ten opsigte van mense se houdings teenoor Australiese Inboorlinge, ‘Native
Americans’ en Sigeuners, is dat vestiging (die totstandbring van nedersettings) tot
'n beskawingsnorm verhef is. Natuurlik is dit nou te laat om die proses om te keer.
Maar wesentlik is daar veel uit te maak vir 'n beheerde nomadiese bestaanswyse,
omdat dit die kolonisering van die natuur teenwerk.
Terug tot die fabeltjie wat ek by Elsie gehoor het. Wie is die jagter, wie die gejagte?
Wie die ‘weter’, wie die ‘nie-weter’? Kameleon, of slang? Ook hierin lê 'n skynbare
teenstrydigheid: Die skrywer kan nie anders nie as om steeds verskillende rolle te
vertolk - rolle wat hom ingegee word deur die ‘amptelike geskiedenis’. In die meeste
gevalle impliseer hierdie rolle 'n volledige opgaan in die lot van diegene wat deur
die hegemonie misken word - die gemarginaliseerdes, dié wie se voortbestaan of
identiteit bedreig word. Kortom: die minderhede, of hulle nou individue is of groepe.
Dít is die enigste soort demokrasie wat die skrywer ken.
Hoe anders sal skrywer en onderwerp oorleef in 'n wêreld wat toenemend kleiner
word en waarin die verwydering van staatkundige grense ook die kulturele territorium
bedreig; 'n wêreld waarin die materiële (kennis, rykdom, politieke mag) toenemend
swaarder weeg as die diepte van emosies; 'n wêreld waarin die afstand tussen mens
en mens (ryk en arm, ontwikkeld en agtergeblewe, bevoordeel en benadeel, Noord
(Noordelike halfrond) en Suid (Suidelike halfrond) paradoksaal genoeg, toeneem?
Paradoksaal - want dit is steeds diegene met geld wat - ook op die inligtingsdomein
- die septer swaai.
In 'n sekere sin is die Suid-Afrikaanse skrywer aan die voorpunt van 'n stryd waarin
álle skrywers hul bevind. Waarom? Die letterkunde - soos verwante kulturele terreine
- het uit 'n betreklik veilige enklave in 'n vreemde en vyandige terrein beland; die
beskuttende skaduwees waaraan Kleurklasie, die skrywer, gewoond geraak het, word
meteens fel belig deur die ultravioletstrale van die inligtingsgod; wat die mens
klinkklaar wéét, word toenemend belangriker geag as dit wat die mens nié weet nie.
Vir die wonder en die verwondering is daar selde plek. Die keersy van die waarheid
- dat ons die natuur moet ken om dit te kan bewaar - is dat kennis ons afstomp.
Skrywers in Afrika geniet die twyfelagtige voordeel dat hulle hul vir 'n onvoorsiene
lang tyd tussen hierdie twee wêrelde - die steeds ontwikkelende wêreld van gevorderde
tegnologie en die wêreld waarin dié tegnologie feitlik nie bestaan nie - bevind.
Wat óók al hoe duideliker word, is dat 'n eensydige oorskouing van die geskiedenis
nie meer aanvaarbaar is nie. Die vraag wat sedert die sewentigerjare al hoe meer
gevra word, is: Uit wie se oogpunt is die geskiedenis geskryf?
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Dit is juis die skrywer wat in hierdie opsig 'n duidelike taak het, naamlik om die
amptelike weergawe van wat gebeur het, te bevraagteken. Dit is die taak van die
skrywer om leemtes wat deur geskiedskrywing gelaat is, te vul deur - onder meer 'n stem te gee aan dié wat nog nie gehoor is nie. In Afdraai belig A.H.M. Scholtz
byvoorbeeld 'n haas onbekende sy van die Anglo-Boereoorlog: die aandeel van die
mense uit sy Kimberleyse geboortewêreld aan die oorlog van 'n eeu gelede; die lot
van sogenaamde basters in die konsentrasiekampe en daarná (Scholtz 1998).
Die Suid-Afrikaanse skrywer kan nie sy sterre genoeg dank dat hy juis vanuit
Afrika skryf nie. Suider-Afrika is tans die kweekplek van 'n nuwe kultuur. Dit gis
en borrel van kreatiwiteit - kyk maar na die talle nuwe skrywers (uit gemarginaliseerde
gemeenskappe en groepe) wat in die laaste twee dekades na vore begin kom het. Die
verskynsel van opkomende skrywers - ‘emergent writers’, skrywers wat vanuit 'n
posisie van marginalisering hul regmatige plek in die literatuursisteem verkry (en
dit sluit vroue- en gay skrywers in) - is veral opmerklik in die Suid-Afrikaanse
oorgangspolitiek.
Vroueskrywers skryf dikwels teen 'n tradisie van manlike oorheersing in. Hul
verset kan nie altyd los gelees word van politieke onderdrukking nie: In Welma
Odendaal se ‘Sara en die kinders’ (1991) verdryf rasseklassifikasie alle gelykmakers,
ook dié van seks. Saam met die verset en die kritiek kom die bevestiging van eie
waarde. In feitlik al die verhale in Riana Scheepers se Feeks (1999) word die uniekste
eienskappe van die vrou - dit wat haar al sedert Middeleeuse heksverbranding in die
oë van konvensie ánders, 'n ‘heks’, maak - teen die volgehoue stereotipering
uitgespeel. By Scheepers is ons al 'n stappie verder as blote affirmasie; haar uitreik
na 'n universele tema (die geskiedenis van hekseverbrandings; Miller se The Crucible)
staan al weg van 'n ideologiese stellingname.
Ook die gay skrywer bevestig in die na-apartheidsjare die reg op menswees, op 'n
plekkie binne die Suider-Afrikaanse kuituur. Waar Hennie Aucamp die homofiele
tema vroeër op omsigtige wyse hanteer het, word gay-wees in die verhale van Koos
Prinsloo (veral Slagplaas, 1993), Danie Botha (Die soft rock klub, 1995) en Johann
de Lange (Vreemder as fiksie, 1996) 'n aggressiewer opeising van bestaansruimte.
In die jongste tyd is dit veral stemme uit die histories-benadeelde gemeenskap wat
die spektrum van ons kulturele landskap verruim. Uiteraard word daar krities na die
era van onderdrukking gekyk in Vatmaar (1996) en Afdraai (1998) van A.H.M.
Scholtz; by uitstek ook in die bydraes tot Die stukke wat ons sny, saamgestel deur
Hein Willemse (1999), maar baie nuwe stemme bevestig ook op feitlik naturalistiese
wyse hóé vasgevang mense leef in 'n bepaalde gemeenskap - wat dan selfs 'n kulturele
ghetto word. Die aansluiting van die werk van veral S.P. Benjamin (Die reuk van
steenkool, 1997; en Die lewe is 'n halwe roman, 1999, albei Queillerie), asook Kirby
van der Merwe (Klapperhaar slaap nie stil nie (1999), by Jeanne Goosen (o.m. Ons
is nie almal so nie, 1990) dui daarop dat die verwoording van 'n bepaalde kulturele
identiteit nie primêr met ras te doen het nie, maar met klas, met die ekonomiese
teenstrydighede van ons moderne samelewing met al sy paradokse. Die leser
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word gedwing om buite die veilige raamwerk van 'n middelklasleefwyse te gaan deel
in die leefwêreld van dié wat dit nie so breed het nie.
Die leser van 'n boek wat vanuit 'n onbekende kultuurwêreld ontstaan het, soek
waarskynlik onbewustelik na raakpunte én verskille. Hoe herkenbaar is die psigiese
ruimtes van Etienne Leroux se romans vir die buitelandse leser? Hoe ‘vreemd’ - selfs
eksoties - is die geografiese ruimtes wat romansiers soos Elsa Joubert, Etienne van
Heerden, Dalene Matthee; kortverhaalskrywers soos Abraham de Vries, Riana
Scheepers en S.P. Benjamin en digters soos Breyten Breytenbach, Antjie Krog en
Wilma Stockenström in hul werk skep? Dieselfde vraag geld dan vir die
Suid-Afrikaanse leser se ervaring van die psigiese ruimtes in werke van skrywers so
uiteenlopend as byvoorbeeld Boudier-Bakker, Naeff, Van der Leeuw, Hermans,
Bordewijk, Elsschot en Daisne - Nederlandstaliges wie se boeke graag in die 1960's
en 1970's in Suid-Afrikaanse skole en op tersiêre vlak voorgeskryf is. Naas die
psigiese raakpunte (en verskille) is daar uit lesersoogpunt ook kennis van die
onbekende, dit wat 'n skrywer se werk outentiek en suiwer maak. Daarom merk Hans
Ester (Kalender, 22 Augustus 1991) in sy ‘Nederlandse blik op SA letterkunde’ tereg
op: ‘Abraham de Vries, Koos Prinsloo en Etienne van Heerden het in hul kortverhale
knope van die siel raakgesien en kollektiewe mites binne die Suid-Afrikaanse
samelewing blootgelê wat 'n mens moet ken voordat jy kan sê: ek was in Suid-Afrika.’
Ester dui dan verder in sy artikel aan dat hy as buitelander sou verwag dat die
Suid-Afrikaanse geskiedenis van die afgelope veertig jaar (d.w.s. ná 1948, as ek reg
aflei - GW) vertel en gedokumenteer word.
Hierdie verwagting van 'n buitelandse leser is vanweë die populêre kennis en
mitevorming aangaande apartheid te verstane. Dis opvallend dat Afrikaanse prosateurs
in die laaste dekade van die twintigste eeu die dokumentering en hervertelling van
die geskiedenis nog veel verder terug gaan haal het (en dit waarskynlik nog sal doen):
A.H.M. Scholtz (Vatmaar, Afdraai), Elsa Joubert (Die reise van Isobelle, 1995) en
Christoffel Coetzee (Op soek na generaal Mannetjies Mentz, 1998) put byvoorbeeld
elk op 'n eie manier uit die Anglo-Boereoorlog. Ester het gelyk: die skrywer is ook
vertolker van die geskiedenis.
Dit gaan nie hier oor 'n alte maklike reënboognasie-mentaliteit nie; dit gaan daaroor
dat elke skrywer iets van die outentieke stem van sy mense wil behou binne die groter
en omvangryker strewe na gemeenskaplikhede. Daarom delf skrywers wel diep in
die verlede rond om vas te stel van wie of wat hulle deel is. Daarom word die
worsteling met 'n identifikasieproses deel van die moderne Afrikaanse prosawêreld;
dink maar net náás die genoemde werke van Goosen en Coetzee aan Mariene van
Niekerk se Triomf (1994)! Daarom word daar in laasgenoemde werke toenemend
afgereken met die verlede.
Maar die kreatiewe oplewing het ook 'n donker keersy. In Afrika (soos in
Suid-Amerika) is die skrywer se oorlewingstryd nog hewiger omdat die kloof tussen
bevoorregtes en benadeeldes onoorbrugbaarder skyn te word. Die selfverryking van
hulle wat die mag in hande het, speel hierby al vir veertig-vyftig jaar 'n rol - 'n
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mens kan maar net die eerste hoofstuk van Armah se The beautyful ones are not yet
born (1968) lees om dit te besef.
Maar is daar in die chaos van die realiteit nog plek vir die magiese? ‘True magic
realism grows out of places where the political and historical context blends with
the reaction of the people...’ So sê Emir Kusturica in 'n onderhoud (aangehaal in City
Pages, 29.9.99), n.a.v. sy jongste film, Black Cat, White Cat. Dit geld eweseer vir
sy ander films vanuit die smeltkroes van die Balkan. Die kuns van oorlewing lê daar
waar dit nog te alle tye gelê het: in verset, in 'n soort aanpasbare verset, weliswaar.
Nou moet dié term nie bloot as politieke bemoeienis gesien word nie. Dit gaan veel
eerder oor 'n onwil om dit wat die hegemonie (die heerser) voorhou, vir soetkoek op
te eet. Dis juis hieruit wat iemand soos Kusturica se bewondering vir die sigeuners
spruit - hulle, sê hy, is die enigstes wat óndanks alle aanslae daarin geslaag het om
getrou aan hulself - aan hul taal, hul kultuur, hul tradisies - te bly.
Wat in Suid-Afrika nodig is, is 'n onbevreesde uitbeelding van die Suid-Afrikaanse
samelewing en die mense van Afrika soos wat hulle werklik is en nie soos wat
(amptelike) propaganda hulle nog altyd voorgehou het of steeds voorhou nie. Daar
is geen politieke korrektheid in die wyse waarop Benjamin die ellende van die
plakkerskamp uitbeeld nie; ewe min skuil daar 'n huiwering by Mariene van Niekerk
om verwording te midde van die voordele wat apartheid met sy gedwonge
verskuiwings meegebring het, in Triomf te teken. In hierdie opsig herinner hul werk
aan dié van mede-Afrikane soos die genoemde Armah en Ben Okri (veral Famished
Road, 1992) werke waarin die traumatiese oorgang van die koloniale na die
postkoloniale tydperke sonder omhaal of sentiment, maar met 'n goeie skoot magiese
realisme geteken word.
Vir die Afrikaanse skrywer het oorlewing uiteraard ook te make met taal-oorlewing.
Die uitbreidende invloed van Engels is tans oorweldigend. Afrikaans se volle
reikwydte en ryke verskeidenheid sal voortdurend ontdek en oopgedek moet word.
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Eindnoten:
1 My kortverhaalbundel, Die donker melk van daeraad (Tafelberg, 1994), is aan my moeder en
aan die Damara-vrou Elsie en haar man Ruiter opgedra. Dit is mense wat aan my as kind ure
van genot verskaf het met hul oorvertellinge.
2 Staatkundig en geografies beslaan die Noord-Kaap, met Kimberley as provinsiale hoofstad en
Upington, Springbok, Calvinia en De Aar as groter dorpe, die yl bevolkte halfwoestyngebied
onmiddellik noord en suid van die Oranjerivier. Wat taal- en kulturele eienhede betref, hoort
die suidelike deel van Namibië hierby. Dit sluit dus die grootste gedeelte van die gebied waar
die Khoekhoen en die San (Boesman) tradisioneel vóór kolonisering gebly het, in. 'n Groter
mate van positiewe akkulturasie het in hierdie streek plaasgevind as elders in Suid-Afrika daarvan is die korpus oratuur en literatuur getuie.
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Bataafse koloniale politiek en reisverslagen over Zuid-Afrika
Siegfried Huigen
In 1802 werd de Kaapkolonie teruggegeven aan de Bataafse Republiek. Het gebied
was in 1795 door de Engelsen bezet, maar in 1802, bij het verdrag van Amiens, werd
afgesproken de bezetting weer te beëindigen. Op 1 maart 1803 konden
commissaris-generaal De Mist en gouverneur Janssens het gezag over de Kaapkolonie
van de Engelsen overnemen. Het Bataafse regime heeft echter maar kort geduurd.
Na het uitbreken van vijandelijkheden in Europa landde op 8 januari 1806 een Engelse
expeditiemacht ten noorden van Kaapstad. De oorlog die volgde, was niet meer dan
een reeks schermutselingen, omdat de kleine Nederlandse troepenmacht, bestaande
uit een samenraapsel van Duitse huurlingen, Kaapse burgers en een korps Hottentotten
(Khoi), in het geheel niet was opgewassen tegen de Engelsen. Op 16 januari 1806
werd de overgave getekend. Dit betekende echter niet dat Nederland afzag van
aanspraken op de Kaapkolonie. Het duurde nog tot 1814 tot het Engelse gezag over
de Kaap door Nederland erkend werd.
In de korte periode dat het Bataafse regime gezag kon uitoefenen, heeft het veel
vlijt betoond. Men wilde het bestuur en de economie van de Kaapkolonie grondig
hervormen tot voordeel van de inwoners en van Nederland. Dit had ook invloed op
de tekstproductie. Om hun gezag te vestigen en het land te leren kennen, trokken de
Bataafse ambtenaren het binnenland in en kwamen ze terug met reisjournalen. In
iets minder dan drie jaar leverde dit tien reisjournalen op.
Aan de hand van deze Bataafse reisteksten over Zuid-Afrika wil ik in de eerste plaats
laten zien hoezeer dit soort teksten verbonden was met de ontwikkeling van koloniale
politiek. Ze waren voornamelijk bedoeld als feitenverzamelingen en ook als zij
aantrekkelijk werden aangeboden, stonden ze in dienst van de ontwikkeling van een
koloniaal beleid. Alle kennis over koloniale gebieden was in beginsel voor dit doel
bruikbaar, zelfs wanneer de auteur van een reisverslag, zoals de Zweedse
Zuid-Afrika-reiziger Sparrman, anti-koloniale standpunten innam. In de tweede plaats
wil ik onderzoeken hoe de Bataafse reisjournalen van elkaar onderscheiden kunnen
worden en welke beelden ze van Zuid-Afrika overdragen. Bij dat laatste zal ik me
in hoofdzaak beperken tot de manier waarop de inwoners worden voorgesteld om
op die manier het Bataafse koloniale ‘discours’ over de Kaapkolonie te karakteriseren.
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De term ‘discours’ geeft aan dat dat wat volgt geen traditionele studie op het terrein
van de Nederlandse letterkunde is. De teksten die ik ter sprake breng, zijn in beginsel
niet met literaire oogmerken tot stand gekomen; ze werden allereerst opgesteld om
bij te dragen aan de vorming van koloniaal beleid. Om die reden vormen ze een
interessant onderzoeksobject voor de analyse van het koloniale discours (colonial
discourse analysis/theory), een deeldiscipline in de literatuurwetenschap die sinds
de jaren zeventig vooral in de Engelstalige wereld tot ontwikkeling is gekomen.
Voorzover in Zuid-Afrika de laatste jaren weer aandacht wordt geschonken aan
koloniale Nederlandse teksten, gebeurt dit in toenemende mate onder invloed van
theorie van het koloniale discours.1 Een belangrijk uitgangspunt van deze benadering
is dat er geen literaire criteria gehanteerd worden bij de selectie van teksten die voor
studie in aanmerking komen. Het gaat in dit type onderzoek om de cognitieve patronen
die in koloniale teksten ontdekt kunnen worden, zowel in literaire als in niet-literaire.
Onderzocht wordt hoe vreemde werelden door Europeanen bevattelijk zijn gemaakt
en hoe deze representaties van invloed waren op de koloniale politiek of de vorming
van identiteiten van inwoners van het gekoloniseerde gebied.2

Reisteksten en koloniale beleidsvorming
Bij het ontwerpen van een nieuwe koloniale politiek voor de Kaapkolonie, was men
in Nederland voor de teruggave van de Kaapkolonie geheel afhankelijk van reisteksten
en van de informatie die in de VOC-archieven lag opgeslagen. Tussen 1795 en 1803
was er immers bijna geen contact tussen Nederland en de Kaap. Toen het erop leek
dat de Kaap weer onder Nederlands beheer zou komen, kreeg Jacobus Abraham de
Mist, de latere Bataafse commissaris-generaal in de Kaapkolonie, opdracht een
rapport op te stellen over de wijze waarop het bestuur van de Kaap hervormd zou
moeten worden.3
De Mist doet in zijn rapport verstrekkende hervormingsvoorstellen. De tijden dat
het gebied een wingewest was, zijn voorbij. De Kaap zal bestuurd worden als een
Nederlandse provincie; er zullen nieuwe districten gesticht worden die geen namen
maar nummers krijgen; het bestuursapparaat zal op een nieuwe grondslag worden
opgebouwd, wat onder meer een beter beheer van de financiën mogelijk zal maken.
Omdat het belang van de ‘ingezetenen’ (kolonisten) voorop staat, zal men het hun
mogelijk maken om vrij handel te drijven met Nederland en de Nederlandse koloniën.
Ook de inboorlingen worden niet vergeten. De smet die er kleeft aan de Nederlandse
naam als gevolg van berichten over mishandelingen van inboorlingen door kolonisten,
moet uitgewist worden door maatregelen die de inheemse bevolking beschermen.
Het opmerkelijke aan dit rapport - dat in 1802 door de Aziatische Raad aanvaard
is als basis van het nieuwe beleid voor de Kaapkolonie - is dat het werd opgesteld
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door iemand die nog nooit in Zuid-Afrika geweest was. Voor zijn informatie was
De Mist afhankelijk van de oude VOC-archieven en voor de periode na 1795 vooral
van het reisverslag van de Engelse koloniale ambtenaar John Barrow (waarover later
meer). Reisteksten als deze moesten, ‘ongeacht de menigvuldige, daarinvoorkomende
dwaalingen, vergrootte voorstellen, en scherpe gispingen, aan nationaalen trots en
naayver toeteschryven’,4 de verre werkelijkheid naderbij brengen en inzichtelijk
maken. De Mist was zich van de gebreken van zijn bronnen bewust, maar hij beschikte
over niets beters.5
Hij was niet de enige die steunde op reisverslagen van anderen voor zijn ontwerp
van een nieuwe koloniale politiek. Nadat de Kaap in 1802 bij verdrag in Amiens aan
de Republiek was teruggeven, stelde de rentenierende staatsman Gysbert Karel van
Hogendorp (later bekend geworden als leider van de Orangistische omwenteling van
1813 en grondlegger van een grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden) een
ontwerp op voor een nieuw koloniaal beleid voor de Kaap.6 Ook hij had Zuid-Afrika
niet zelf bezocht en, anders dan De Mist, had hij bovendien geen toegang tot
VOC-documenten. Daarom baseerde hij zijn ontwerp voor een nieuwe koloniale
politiek voor de Kaapkolonie overwegend op gepubliceerde reisteksten. Zijn pleidooi
voor de ontwikkeling van de Kaap als landbouwkolonie, waarvan de producten, zoals
bij De Mist, vrij binnen het Bataafse gemenebest verhandeld konden worden,
presenteert hij als niet veel meer dan een systematisering van de empirische informatie
die hij in de reisteksten had aangetroffen.7 Idealiter moest de lezer van zijn ontwerp
beginnen bij de verzameling fragmenten uit reisteksten die hij in de ‘Bylaagen’ had
toegevoegd.8 In het betoog zelf wordt hij namelijk steeds verwezen naar deze
fragmenten in de bijlagen.
Wat hieruit duidelijk wordt, is het geweldige gezag dat aan bestaande reisteksten
werd toegekend, ondanks de tekortkomingen die ze hadden. Voorzover men geen
koloniale archieven tot zijn beschikking had, was men in Europa aangewezen op
informatie die in reisteksten over buiten-Europese gebieden bij elkaar gebracht was.
Daarbij ging men wel kritisch te werk bij de lectuur ervan. Van Hogendorp maakt
bijvoorbeeld onderscheid tussen de verschillende soorten reizigers en de belangstelling
die ze hadden:
Onder alle de bekende Berigten van den Kaap de Goede Hoop, heb ik er
eenigen moeten uitkiezen, en mij bij deezen nog bepaalen tot het geen in
het gezigtspunt samentrof, uit welk ik deeze Kolonien beschouw. De
Botanist hegt veel aan allerhande kruiden, die aan de Politijke Economie
vrij onverschillig zijn; terwijl hij er anderen opnoemt, die of tot voedsel
der Inwooneren dienen, of als een aanzienlijken handelstak den meesten
aandagt waard zijn. De Geoloog zift over de lagen der bergen, zonder iets
belangrijks voor den Staatsman te bepaalen; maar het gebeurt ook, de
hoedaanigheeden van den grond ter ontginning, of ter ontdekking van
nuttige delfstoffen, of de ligging van gebergten en rivieren ter verdediging
tegen den vyand, op te geeven. Ik heb derhalven geen éénen Reiziger
versmaad, noch ook een eenigen geheel tot grond van myn werk gelegd.9
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Door herordening en herinterpretatie was de informatie uit bestaande reisteksten
voor eigen doeleinden te gebruiken (‘het gezigtspunt [...] uit welk ik deeze Kolonien
beschouw’, zoals Van Hogendorp dat noemt). Van Hogendorp biedt de fragmenten
uit de reisteksten aan in een voor zijn eigen betoog bruikbare volgorde en voegt
tussen haakjes eigen commentaar toe aan de geciteerde passages.
Hoewel elke tekst over Zuid-Afrika wel iets te bieden had, was geen reisverslag
invloedrijker onder de Bataven dan het al eerder vermelde van de Brit John Barrow.
Barrow was in 1795 in dienst van gouverneur Macartney naar de Kaap gekomen en
had in de jaren 1797-1798 een reis gemaakt naar de Oost-Kaap. De eerste vrucht van
deze reis was een kaart van de Kaapkolonie die in 1799 voor het eerst in Amsterdam
werd gepubliceerd.10 In 1801 verscheen in Londen zijn reisverslag, An Account of
Travels into the Interior of Southern Africa. In hetzelfde jaar kwam een Franse
vertaling uit en in deze versie namen de Bataven kennis van Barrows reis.11 In 1804
verscheen het tweede deel, dat vooral een pleidooi was voor een Britse overname
van de Kaap. Barrows kaart was de beste waarover men op dat moment kon
beschikken; zijn boek was het meest recente. Het was ook aantrekkelijk vanwege de
‘wijde’ blik van de schrijver - Barrow had de Kaapkolonie met een ‘Staat- Huishouden Natuurkundig oog [...] doorkruist’.12 Zijn gezag was in Nederland zo groot dat
Bataafse reizigers zich overwegend door zijn boek lieten leiden. Men zou de meeste
Bataafse reisjournalen over Zuid-Afrika dan ook tot op grote hoogte kunnen lezen
als aanvullingen en correcties op Barrows Travels.

Bataafse reisjournalen over Zuid-Afrika
Nadat de Bataven met veel geharrewar het bewind van de Engelsen in 1803 hadden
overgenomen, was informatie over het binnenland dringend noodzakelijk. Door de
enorme uitgestrektheid van de Kaapkolonie (zo groot als Spanje, aldus Van
Hogendorp) en de slechte toegankelijkheid van dit pas verworven gebied, kon men
vanuit Kaapstad moeilijk inschatten hoe de toestand was in met name de oostelijke
delen van de kolonie. Om de nodige informatie over dit binnenland te verwerven en
tegelijk het nieuwe bewind tot aan de grenzen van de kolonie te vestigen, werden
diverse expedities ondernomen, die in sommige gevallen in verschillende reisjournalen
resulteerden:13
- De reis van gouverneur Janssens naar de Oost-Kaap (2 april-13 augustus 1803)
leverde drie reisjournalen op. Een officieel reisjournaal, geschreven door de
adjudant van Janssens, kapitein Paravicini di Capelli, ‘Journaal en verhaal eener
landreyse in den jaare 1803’ (1),14 een ten opzichte van het officiële journaal
uitgebreider privé-dagboek van Paravicini di Capelli, ‘Reize in de binnen-landen
van Zuid-Africa’ (2)15 en tenslotte een journaal van de kolonist Dirk Gysbert
van Reenen, ‘Dag-Verhaal eener Reize naar de binnenlanden van Afrika beoosten
de Kaap de Goede Hoop geleegen’ (3).16
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- De rondreis van commissaris-generaal De Mist door de kolonie (9 oktober
1803-20 maart 1804) leverde twee reisjournalen op. Allereerst het officiële
journaal, opgesteld door A.L. de Mist, de zoon van commissaris-generaal De
Mist die zijn vader als secretaris vergezelde: ‘Klad journaal der reize door den
commissaris generaal Mr. J.A. de Mist en deszelfs gevolg in de binnenlanden
van Afrika’ (4);17 en vervolgens het privé-journaal van commissaris-generaal
De Mist zelf: ‘Memoranda van de Kaapsche Landreize 1803’(5).18
- Het journaal van een reis van de landmeter J.W. Wernich naar de Oost-Kaap
(1 april-24 juli 1804): ‘Journaal of Dagregister der gedane reize over Zwellendam
naar de Fleesch, Mossel en Plettenbergsbaaij’ (6).19
- Het journaal van een reis door landdrost Van de Graaf (f) naar de Tswana's
(‘Briquas’) (7 mei-7 aug 1805): ‘Dagverhaal der Ryze van de Drosdye Tulbagh,
naar de Briquas en terug’ (7).20
- Het journaal van de reis van gouverneur Janssens naar de Saldanha- en St.
Helena-baaien (17-27 mei 1804): ‘Journal eener landreize naar de Saldanha en
St. Helena-Baayen in de Maand Mey 1804’ (8).21
- Het journaal van dokter Lichtenstein van een reis naar de Karoo, die tot doel
had de inwoners van dit gebied te bewegen zich te laten inenten tegen pokken
(19 aug-9 sept 1805): ‘Dagverhaal op eene reize door de Carroo’ (9).22
- Het journaal van commissie van Veeteelt naar het Roggeveld en het
Hantamdistrict (25 september-9 november 1805): ‘Notul of Dagverhaal der
Reis en Verrichtingen van President en gecommiteerde Leden uit de Commissie
van Veeteelt’ (10).23
Ten slotte is er het verslag van baron Von Bouchenroeder over zijn reis naar de
oostelijke delen van de Kaapkolonie; het werd in 1806, na zijn terugkeer in Nederland,
gepubliceerd (11)24 en is het enige in het Nederlands gestelde reisverslag dat uitkwam
in de tijd dat Nederland aanspraken maakte op de Kaapkolonie (voor 1814). De
overige hierboven genoemde reisverslagen zijn als archiefdocumenten overgeleverd,
maar van de officiële teksten is een aantal in het begin van de twintigste eeuw als
historische bronnenpublicatie verschenen. In het volgende zal ik me overwegend op
de genoemde reisteksten en het verslag van Von Bouchenroeder concentreren.
Anderstalige reisverslagen over Zuid-Afrika - met name An Account of Travels into
the Interior of Southern Africa van John Barrow en de Reisen im südlichen Afrika
van Hinrich Lichtenstein - zullen zo nodig zijdelings ter sprake komen.
De Bataafse reisteksten kunnen grofweg in twee groepen verdeeld worden: journalen
die aansluiting zoeken bij een bestaand discours over Zuid-Afrika, zoals dat met
name door buitenlandse, gepubliceerde reisbeschrijvingen tot stand is gebracht, en
teksten die dit niet doen. De auteurs van deze eerste groep, die we bij gebrek aan een
betere term ‘erudiet’ zullen noemen, zijn kapitein Paravicini di Capelli,
commissaris-generaal J.A. de Mist, zijn zoon A.L. de Mist, dokter
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Lichtenstein en baron Von Bouchenroeder.25 Hun reisteksten worden gekenmerkt
door een wijde blik op de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid. De auteurs ervan
doorkruisen de Kaap met een ‘Staat- Huishoud- en Natuurkundig oog’ en, zoals we
nog zullen zien, met aandacht voor het landschap en de inwoners. De overige
reisjournalen zijn met veel beperktere oogmerken geschreven en verschillen niet
wezenlijk van de journalen die door VOC-dienaren geschreven waren tot 1795. Het
informatie-gehalte is daardoor beperkt gebleven tot aangelegenheden die direct met
de missie te maken hebben. Zo bevat het journaal van de Commissie van Veeteelt
uit 1805 bijna uitsluitend gegevens over de gevolgde route en de inspanningen die
de commissie zich getroost heeft om onwillige Europese boeren in het Roggeveld
over te halen wolgevende schapen te gaan houden.
De beperking valt vooral op in het reisjournaal van landdrost Van de Graaf van
zijn reis naar de Thlaping, een Tswana-stam (‘Briquas’), in 1805. Op het moment
dat Van de Graaf de Tswana's bezocht, bestonden er pas een paar jaar contacten
tussen dit Bantoetalige volk in het noordwesten van Zuid-Afrika en de Kaapkolonie.26
Er had daarom veel nieuws over hen gemeld kunnen worden. Van de Graaf beperkt
zich echter tot de nogal droge constatering dat de door hem bezochte nederzetting
van de Twana's erg omvangrijk is (wel zeshonderd huizen, elk met een eigen erf) en
dat het in de brede straten ook wemelt van de mensen. Diezelfde dag heeft hij de
‘koning’ van de Tswana's gesproken, maar we komen niet meer te weten dan dat het
gesprek ging over de verhouding tussen de Tswana's en de zendelingen.27
Nadat hij zijn plicht had gedaan, was Van de Graaf onmiddellijk vertrokken. Dokter
Lichtenstein, die hem op de expeditie vergezelde, heeft echter in zijn Zuid-Afrikaanse
reisverslag, Reisen im südlichen Afrika, een omvangrijk en op sommige plaatsen
zelfs extatisch verslag van hetzelfde bezoek aan de Tswana-nederzetting opgenomen.
Toen hij door de nederzetting liep, werd hij overvallen door ‘ein höchst freudiges
Gefühl, dass es mir vom Schicksal vor so vielen Andern gestattet war, unter diesen
merkwürdigen Menschen zu wandern, deren Dasein als eines mehr als halbgebildeten
Volks so lange der Wissenschaft fremd geblieben war und die ich mit jeder Stunde
lieber gewann und höher achten lernte.’28
‘Erudiete’ journaalhouders, zoals kapitein Paravicini di Capelli en vader en zoon
De Mist (en de Duitser Lichtenstein), schreven in navolging van de wetenschappelijke
reisverslagen die in de laatste decennia van de achttiende en het begin van de
negentiende eeuw over Zuid-Afrika verschenen waren en waarnaar geregeld verwezen
werd. In de bagage van de heren De Mist en Lichtenstein tijdens hun reis door het
binnenland, bevonden zich bijvoorbeeld alle gezaghebbende boeken die er over
Zuid-Afrika waren verschenen.29 Barrows Travels nam een speciale plaats in; zijn
boek werd als een soort Lonely Planet voortdurend geraadpleegd om het met eigen
observaties te vergelijken. Soms kon men in zijn eigen tekst zelfs volstaan met een
verwijzing naar Barrow.30 De rondreizende Bataven schreven ook in andere opzichten
met wat ze gelezen hadden in gedachte. Dit leidde in hun eigen werk tot
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een verzorgde schrijfstijl en presentatie, en vooral tot een hoog informatiegehalte.
Belangrijker echter waren de lessen in waarneming die de bestaande reisliteratuur
bood. Men had hieruit geleerd dat natuurhistorische onderwerpen en vooral de
inwoners belangstelling verdienden31 en dat men verder moest kijken dan alleen
vanuit een utilitaire, politieke en economische belangstelling. Vooral in de
persoonlijke reisjournalen van Paravicini di Capelli en commissaris-generaal De
Mist is de blik op de werkelijkheid zeer ruim. Opmerkelijk is met name de aandacht
voor natuurschoon, een onderwerp dat in oudere reisbeschrijvingen nooit zo uitgebreid
aan bod was gekomen. Het landschap wordt minder op zijn nut voor landbouw en
veeteelt beoordeeld, zoals het geval is bij de ‘niet-erudiete’ journaalhouders, en meer
gewaardeerd om zijn schoonheid. Mooie landschappen zijn ‘schilderachtig’,
‘pictoresque’, wat vaak letterlijk genomen moet worden: het zijn landschappen zoals
op een schilderij. Zo noteert De Mist bijvoorbeeld in zijn persoonlijke journaal,
‘Memoranda van de Kaapsche landreize 1803’, op 16 oktober 1803: ‘Schoonen
avond. Het ensemble van de Huismanswooning, stallen, slavenwooningen, vee,
Paarden, Menschen enz. enz. maakte het schoonste tafereel voor het Penseel van
Teniers, Wouwerman, van Breugel en dergelyke Boerelandgezichtenschilders’. Zoiets
kwam ook, zij het met minder omhaal, terecht in het officiële journaal van zijn zoon,
die hem op zijn reis vergezelde.32
De Mist senior heeft hoofdzakelijk waardering voor groene landschappen, niet
voor de ‘akelige uitgedroogde Karo-velden’ (4 februari 1804) al kan de ‘stoute,
levenlooze’ natuur met steile afgronden en ‘verschrikkelyk’ gebergte hem wel
imponeren (13 november 1803). Ook Paravacini di Capelli was onder de indruk van
steile afgronden (‘de woestheid van deeze diepte heeft iets prachtig schoon’).33 En
zelfs de ‘niet-erudiete’ landmeter Wernich noteert een enkele keer zijn fascinatie
voor de omgeving. Over de branding van de Indische Oceaan bij Mosselbaai schrijft
hij:
In deze wonder overhangende rotze of grotte dan zynde heeft men 't
vermaak de zee te beschouwen. Aan den voet derzelve zwelt zy met
vreeslyke beweginge en drijft met drift de snel omhoog gereeze baaren
schuimende over de rotze. Dit was een gezigt dat myn aandagt niet alleen
naar zig trok maar waar ik niet dan door 't byhebbend gezelschap en den
vallenden avond konde terug gebragt worden.34
Vader en zoon De Mist, Paravicini di Capelli (en, bij uitzondering, ook landmeter
Wernich) waren dus niet ongevoelig voor het sublieme, wilde landschap waarvoor
ontwikkelde Europeanen sinds het einde van de achttiende eeuw waardering kregen.35
Maar evenals Paravicini di Capelli voelde commissaris-generaal De Mist zich toch
beter op zijn gemak onder lommerrijke bomen bij stromend water. Zo noteert de
laatste in zijn dagboek over de boerderij De Vondeling:
een verrukkende ligging vooral wanneer men op den heeten dag uit het
onbelommerd Africa, voor het eerst zich onder een boschje van schoone
eiken en lemoenboomen, met een koele loop-
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ende bron doorsneden, mag nederzetten. Alles hier naar een schoone
Geldersche boerenplaats gelykende. Ik vergeet dit Paradys nooit [...] (21
oktober 1804; oorspronkelijke onderstreping).
Paravicini di Capelli heeft enkele van deze ‘schilderachtige gezichten’ getekend.36

De inwoners
Het zijn ook vooral de ‘erudiete’ reisjournalen waarin de inwoners van de bezochte
gebieden werden beschreven. De andere reisjournalen beperken zich overwegend
tot een beschrijving van de landbouwmogelijkheden en de gevolgde route. Nu
ontbreken routebeschrijvingen - met uitzichten (zie hierboven) - ook niet in de
‘erudiete’ reisjournalen, maar meer dan het land zijn de inwoners onderwerp van
beschouwing. De enige uitzondering hierop vormt het reisverslag van Von
Bouchenroeder, Reize in de binnenlanden van Zuid-Afrika. Von Bouchenroeder was
blijkens de inleiding van zijn boek goed op de hoogte van eerder gepubliceerde
reisverslagen over Zuid-Afrika (en schreef derhalve ook ‘erudiet’) maar in afwijking
van zijn voorgangers is zijn aandacht voor de bevolking minimaal. Dat is wel
begrijpelijk, want Von Bouchenroeder had een andere bedoeling met zijn verslag.
Evenals Van Hogendorp was hij van mening dat vooral de streek bij Plettenbergbaai
geschikt was om een landbouwkolonie te stichten. Met dit doel was hij met een groep
kolonisten naar de Kaap gekomen en in 1803 ondernam hij een reis naar de Oost-Kaap
om dat gebied te bezichtigen. Het koloniale bestuur zag om allerlei redenen echter
af van het kolonisatie-project en Von Bouchenroeder werd na strubbelingen met
Janssens en De Mist uit de kolonie verbannen, waarop hij na terugkeer in Nederland
zijn Reize in de binnenlanden van Zuid-Afrika publiceerde. Het was een aanklacht
tegen de Kaapse regeerders, die hij van willekeur betichtte, en tegelijk de
bewijsvoering voor de stelling dat de kolonisatieplannen van Van Hogendorp en
hemzelf wel degelijk te realiseren waren.37 Voor dit doel levert hij vooral veel
gegevens over de kwaliteit van de grond en bijna niets over de inwoners van de door
hem bezochte streken.
Maar als gezegd, waren de meeste ‘erudiete’ reizigers wel in de bevolking van de
kolonie geïnteresseerd. Voordat het bewind de welvaart kon bevorderen, moest het
eerst orde op zaken stellen in de oostelijke delen van de kolonie waar kolonisten in
het verleden tegen de VOC en de Engelsen in opstand waren gekomen en waar
opstandige Hottentotten (Khoi), Bosjesmannen (San) en binnenvallende Kaffers
(Xhosa's) de hegemonie van de Europeanen dreigden te vernietigen.38 De reizen van
gouverneur Janssens en commissaris-generaal De Mist waren vooral bedoeld om de
orde in de grensdistricten te herstellen. Kolonisatie en verbetering van grondgebruik
- de hoofdbedoeling van Von Bouchenroeder en Van Hogendorp - hadden ten opzichte
van deze dringende problemen geen prioriteit.
De bestaande reisliteratuur heeft het perspectief van de Bataafse reizigers op de
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lokale bevolking sterk beïnvloed. Daarin had zich rond het einde van de achttiende
eeuw een tamelijk vast beeld van de inwoners van de Kaapkolonie uitgekristalliseerd.
Bij de beoordeling van de inwoners golden twee criteria: economische prestaties
(met name het arbeidsvermogen) en morele kwaliteiten. Hierdoor ontstond een
tegenstrijdige hiërarchie. Economisch achtte men de kolonisten en de van hen, door
vermenging met Khoi-san afstammende ‘Bastaarden’ superieur. Moreel was deze
groep van hele en halve Europeanen echter verwerpelijk, met name vanwege zijn
wreedheid tegen de inheemse bevolking. De inheemse bevolking werd beklaagd om
het onrecht dat zij van de kolonisten moest dulden en dikwijls ook bewonderd, vooral
in het geval van de Kaffers, die volgens Barrow een plaats verdienden naast ‘the first
Europeans’.39
De Mists eigen ‘Memorie’ uit 1802, ontstaan voordat hij Zuid-Afrika met eigen
ogen gezien had, sluit geheel aan bij deze courante opinies, en vooral bij Barrows
Travels. De ‘Memorie’ biedt een uiterst negatief beeld van de kolonisten, met name
die in het oosten van de kolonie. Hun zeden zijn ‘verbasterd’ door het ontbreken van
omgang met ‘beschaafde’ mensen, het herdersleven dat ze leiden en de voortdurende
consumptie van vlees. Ze voeren een georganiseerde jacht op Bosjesmannen en
Kaffers, van wie het leven voor hen niet meer betekent dan dat van een haas of een
wolf. Het is de schuld van de kolonisten dat er oorlog gevoerd wordt met de Kaffers.
De kolonisten in het westen van de Kaap verschillen alleen gradueel van deze
woestelingen aan de grens. Om dit stel verwilderde Europeanen op te voeden, wil
De Mist een beschavingsoffensief ontketenen. Er moeten kerken komen om de zeden
te helpen verbeteren, onderwijs moet aan de onwetendheid een einde maken en ervoor
zorgen dat ook de Kapenaren weer Nederlanders worden.40 Soortgelijke opinies
komen ook voor bij Van Hogendorp.41
De lage dunk die De Mist had van de morele kwaliteiten van de kolonisten in het
oosten van de Kaapkolonie is ook terug te vinden in een ‘Memorandum voor de
Gouverneur Janssens over het karakter van met name genoemde boeren’ uit 1803.
De Mist zegt hierin dat Janssens moet verwachten dat de grensboeren ‘indolent, lui
en lafhartig’ zijn. Hij herhaalt dat het aan de misdragingen van de boeren te wijten
is dat er oorlog is met Kaffers en Hottentotten. De boeren zijn ‘onbegrijpelijk absurde
Menschen in hunne idees ligtgeloovig, vreesagtig, zig volstrekt alles laatende wijs
maaken, en [...] [ze] bezitten het character van lafhartige Tirannen’. Hun personeel
mishandelen ze. Het document eindigt met een lijst namen met daarbij een aanduiding
van de kwaliteiten van de daarmee aangeduide personen. Van de 50 met name
genoemde boeren vallen 38 in de categorieën ‘slegte’ en ‘intriguante Characters’.
Sommigen worden meer specifiek aangeduid als ‘een zeer slegt subject’, ‘een Tiran’
en zelfs ‘een oud beest’. De inboorlingen zijn daarentegen zachtaardige lieden die
alleen uit reactie op vergrijpen van de kolonisten oorlog voeren.’42
Conform het bestaande beeld uit de oudere reisliteratuur wordt in de ‘erudiete’
reisjournalen betoogd dat de inboorlingen binnen en buiten de kolonie
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(Hottentotten en Bosjesmannen) beschermd moeten worden tegen vergrijpen van de
kolonisten. Ter adstruering worden mishandelingen van Hottentotten door kolonisten
herhaaldelijk vermeld -‘[m]en doet byna geen stap in deeze oord of de kreet van
mishandelingen klinkt in de ooren’- en negatief verklaard uit bijvoorbeeld de opvatting
‘dat deeze wreedaerds zig zottelyk verbeelden hoogere meer bevoorregte wezens te
zyn dan de arme Hottentot welke op grond zyner geboorte aan hem dienstbaar is’.43
En wanneer een kolonist met de naam ‘Fereyra’ aan gouverneur Janssens uitlegt dat
de ‘Hottentotten het door God gevloekte en tot slavernye gedoemde ras van Cham
was’, wordt dit door de gouverneur niet goed opgenomen.44
Door zijn lange verblijf onder de Kaffers was Paravicini in staat om Barrows
informatie op allerlei punten aan te vullen, onder andere door een verbeterde
woordenlijst van het Xhosa samen te stellen. De Kaffers worden ook door hem
buitengewoon sympathiek beschreven, zoals in de volgende passage:
De Kaffers zyn schoone algemeen welgebouwde sterk opgegroeide
menschen, minder zwart dan de negers, hebbende een niet onbevallige
koperen couleur.
[...]
Vreedsamer, gedienstiger menschen als deze natie leven er niet; altyd
tevreden, zelfs dan als men hunne bedelaryen afwysd. Wy hebben
gedurende ons verblyf tusschen de Kaffers geen schyn van ongenoegen
gehad, en het deed ons wezendlyk leed hun zoo spoedig te moeten
verlaten.45
Maar terwijl de voorstelling van de inheemse bevolking geheel aansluit bij die in de
gezaghebbende reisverslagen als dat van Barrow, geven de Bataafse reisteksten toch
wel een zekere nuancering te zien in het beeld van de kolonisten. Enerzijds worden
misdragingen van de kolonisten genoteerd, anderzijds blijkt men oog te hebben voor
bepaalde sympathieke trekjes en wordt de voorstelling van de stelselmatig
mishandelende kolonist enigszins gerelativeerd. Zo stelt Paravicini vast dat
mishandelingen geen regel zijn, zoals men op grond van Barrows Travels zou kunnen
geloven, maar hoogstens incidenten. Bovendien brengen zowel hij als De Mist senior
de mening naar voren dat Barrows afkeer van de kolonisten uit xenofobie is
voortgekomen.46 Onder de gunstige eigenschappen van de kolonisten telt De Mist
hun gastvrijheid jegens reizigers en het feit dat zij minder vloeken dan Nederlanders.47
Zijn zoon vindt het het vermelden waard dat dat er onder deze lieden hier en daar
ook wel een vrouw te vinden is die zich in goed gezelschap zou kunnen vertonen.48
Een verklaring voor dit meer genuanceerde beeld is mogelijk gelegen in de politieke
verbondenheid die de Bataafse reizigers, anders dan hun niet-Nederlandse
voorgangers, met de kolonisten hadden: voor hen waren zij geen vreemdelingen,
maar ‘Medeburgers’49 van een verre provincie van de Bataafse Republiek. Het Bataafse
beleid was steeds gericht op verbetering van het lot van de ‘ingezetenen’,
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de kolonisten; het lot van de andere inwoners kwam daarbij op de tweede plaats.
Nergens wordt dit duidelijker dan in de opvatting van De Mist senior over slavernij.
Hoewel hij slavernij een afschuwelijke instelling vindt, moet ze terwille van de
koloniale economie maar niet meteen worden afgeschaft.50 De enige belangrijke
concessie aan de inwoners die De Mist overweegt, is een inkrimping van de veel te
grote kolonie om zodoende meer ruimte te geven aan de Bosjesmannen. Hij meent
dat er dan een einde zal komen aan de oorlog tussen Bosjesmannen en kolonisten.

Besluit
Bij elkaar genomen bevatten de Bataafse reisjournalen een koloniaal discours over
grondgebruik en inwoners dat de regeerders moest helpen om een betere greep op
het binnenland te krijgen (de details daarvan vallen buiten de oogmerken van dit
artikel). De reisjournalen boden betrouwbare informatie over de brandhaarden in het
binnenland, zoals de veel geplaagde oostelijke delen van de Kaapkolonie. Maar niet
alles in de reisjournalen was met dit doel opgeschreven. Vooral de persoonlijke
reisjournalen van De Mist senior en Paravicini bevatten veel wat het politieke nut te
buiten gaat: verhalen over moeilijkheden gedurende de reis, anekdotes over mensen
die men onderweg ontmoet, jachtverhalen en beschrijvingen van landschappen.
Hoewel de journalen bedoeld waren voor het ambtelijke circuit, konden ze ook
deel worden van het algemeen publieke discours over Zuid-Afrika. In het verleden
was dit dikwijls gebeurd met VOC-teksten. Olfert Dapper en François Valentyn
integreerden delen van VOC-reisjournalen of namen ze integraal op in hun
verzamelwerken.51 Soms werd een ambtelijk reisjournaal ook afzonderlijk
gepubliceerd. In het geval van de Bataafse reisjournalen werden enkele teksten
opgenomen in de Reisen im südlichen Afrika van Hinrich Lichtenstein, een van de
belangrijkste en omvangrijkste reisverslagen over Zuid-Afrika uit de eerste helft van
de negentiende eeuw.52 Lichtenstein was in Bataafse dienst in Zuid-Afrika geweest
tussen 1802 en 1806 en had met De Mist en Van de Graaf, en alleen door het
binnenland gereisd. Voor zijn Reisen heeft hij gebruik gemaakt van officiële en
persoonlijke, Bataafse reisjournalen,53 vooral de ‘erudiete’, die door hun grotere
rijkdom aan informatie ook het meeste te bieden hadden. Hij bewerkte stukken uit
Paravicini's officiële journaal van de reis van gouverneur Janssens.54 Daarnaast heeft
hij uitgebreid gebruik gemaakt van de twee reisjournalen van de reis van
commissaris-generaal De Mist, die hij vergezelde. Het verslag van deze reis vormt
de kern van het eerste deel van zijn boek.55 Mede dankzij zijn Reisen heeft Lichtenstein
een Berlijns professoraat kunnen verwerven. De Bataafse reisjournalen hebben hem
daarbij geholpen.
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Eindnoten:
1 Zie bijvoorbeeld: Huigen 1996, Jansen 1997, Coetzee 1998, Huigen 1998 en Johnson 1998.
2 Peter Hulme omschrijft koloniaal discours als: ‘an ensemble of linguistically-based practices
unified in their common deployment in the management of colonial relationships [...] Underlying
the idea of colonial discourse [...] is the presumption that during the colonial period large parts
of the non-European world were produced for Europe through a discourse that imbricated stets
of questions and assumptions, methods of procedure and analysis, and kinds of writing and
imagery’ (Hulme 1986, 2; oorspronkelijke cursivering). Voor een beknopte bespreking van de
theorie van het koloniale discours met verdere literatuurverwijzingen zie: Huigen 1995, Huigen
1996, 140-145.
3 (De Mist, ‘Memorie’).
4 ‘Rapport van het Departement tot de Indische zaaken’, 4. Behalve Barrow worden ook de
reisbeschrijvingen van Kolb(e), Damberger, Le Vaillant, Sparrman en Stavorinus genoemd als
bronnen van informatie voor de tijd voor 1795.
5 (‘Memorie’, 34-35).
6 Voor het sluiten van het verdrag had Van Hogendorp al een schetsmatig ontwerp opgesteld in
zijn Verhandelingen over den Oost-Indischen Handel (Van Hogendorp 1801, 48, 93-100). Na
Amiens heeft hij zijn voorstellen voor een koloniaal beleid voor de Kaap uitgewerkt in een
afzonderlijk boek: Verhandelingen over den Oost-Indischen Handel, Tweede Stuk. Behelzende
eene staatkundige beschouwing van de kolonien benoorden en beöosten, Kaap de Goede Hoop.
Met Bylaagen (Van Hogendorp 1802).
7 G.K. van Hogendorp, ‘Inleiding’ bij Verhandelingen over den Oost-Indischen Handel, Tweede
Stuk Verhandelingen over den Oost-Indischen Handel, Tweede Stuk, vii (Van Hogendorp 1802).
8 G.K. van Hogendorp, ‘Inleiding’ bij Verhandelingen over den Oost-Indischen Handel, Tweede
Stuk Verhandelingen over den Oost-Indischen Handel, Tweede Stuk, vi (Van Hogendorp 1802).
De afzonderlijk gepagineerde ‘Bylaagen’, met een totale omvang van 371 bladzijden, bevatten
fragmenten uit de belangrijkste reisverlagen over Zuid-Afrika uit de achttiende en het begin
van de negentiende eeuw.
9 G.K. van Hogendorp, ‘Inleiding’ bij Verhandelingen over den Oost-Indischen Handel, Tweede
Stuk Verhandelingen over den Oost-Indischen Handel, Tweede Stuk, iii-iv (Van Hogendorp
1802).
10 (Lloyd 1970, 54).
11 John Barrow: Voyage dans la partie méridionale de l'Afrique; fait dans les années 1797 et 1798.
Traduit de l'anglais par L. Degrandpré. Paris 1801.
12 (‘Rapport van het Departement tot de Indische zaaken’, 4).
13 Voorzover mogelijk verwijs ik in het onderstaande naar de gepubliceerde versies van de
reisjournalen.
14 ‘Journaal en verhaal eener landreyse in den jaare 1803 door den gouverneur en generaal deeser
colonie J.W. Janssens door de binnenlanden van Zuid-Africa gedaan’. De auteur van dit
reisjournaal was de adjudant van generaal Janssens, kapitein W.B.E. Paravicini di Capelli.
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15 ‘Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa gedaan in den jaare 1803 door W.B.E. Paravicini
di Capelli’ (Paravicini di Capelli 1965, 1-198).
16 D.G. van Reenen: ‘Dag-Verhaal eener Reize naar de binnenlanden van Afrika beoosten de Kaap
de Goede Hoop geleegen, in den jaare 1803 gedaan door Z.E. den Gouverneur en Generaal en
Chef J.W. Janssens verzeld door deszelfs Aide de Camp Capt. Paravicini di Capelli, den ln
Chirurgyn by het Escadron Ligte Dragonders Passet, den Heer Dirk G. van Reenen en deszelfs
zoon Daniel van Reenen’ (Van Reenen 1937).
17 ‘Klad journaal der reize door den commissaris generaal Mr. J.A. de Mist en deszelfs gevolg in
de binnenlanden van Afrika’. Auteur was A.L. de Mist, de zoon van de commissaris-generaal
J.A. de Mist.
18 J.A. de Mist, ‘Memoranda van de Kaapsche Landreize 1803’, KA, Microfilm ZD/L4 (het
reisjournaal loopt tot 17 maart 1804).
19 ‘Journaal of Dagregister der gedane reize over Zwellendam naar de Fleesch, Mossel en
Plettenbergsbaaij benevens een gedeelte van 't Auteniqua land als daar toe door den Gouverneur
Generaal en chef Jan Willem Janssens benevens den Politiquen raade met den landdrost A.A.
Faure gecommiteerd’, CA, BR 550, p. 3-39. De auteur van dit journaal was J.W. Wernich
(Blommaert 1929, 44).
20 ‘Dagverhaal der Ryze van de Drosdye Tulbagh, naar de Briquas en terug ter order van den
Gouverneur en Generaal en Chef over de Colonie de Kaap de Goede Haap, en den ressorte van
dien & & & Jan Willem Janssens, door den ondergetekende Hendrik van de Graaf, Landdrost
van Tulbagh, gedaan in den Jaare 1805’, KA, BR 549, 2-93. Auteur was de landdrost van
Tulbagh, Hendrik van de Graaf.
21 W.B.E. Paravicini di Capelli, ‘Journal eener landreize naar de Saldanha en St. Helena-Baayen
in de Maand Mey 1804’ (Paravicini di Capelli 1965, 199-213).
22 ‘Dagverhaal op eene reize door de Carroo’, KA, BR 549, 96-132. De auteur was Hinrich
Lichtenstein.
23 ‘Notul of Dagverhaal der Reis en Verrichtingen van President en gecommiteerde Leden uit de
Commissie van Veeteelt en Landbouw in de beide Roggevelden, den Hantam, &c.’, in: G.M.
Theal, Belangrijke Historische Dokumenten, Deel III. Cape Town 1911, 324-435.
24 B.F. von Bonchenroeder, Reize in de binnenlanden van Zuid-Afrika, gedaan in den jare 1803
(Von Boechenroeder 1806).
25 Het betreft de teksten 1, 2, 4, 5, 9 en 11.
26 In 1801-1802, ten tijde van het Engelse bewind over de Kaapkolonie, was een expeditie onder
leiding van Sommerville en Truter naar de Twana's getrokken (Bradlow 1979).
27 ‘Dagverhaal der Ryze van de Drosdye Tulbagh, naar de Briquas’, 62-64, 30 juni 1805.
28 (Lichtenstein 1811-1812, II, 511). Lichtenstein had in Bataafse dienst door Zuid-Afrika gereisd
(zie verder hieronder in het ‘besluit’ van dit artikel).
29 (Lichtenstein 1811-1812, I, 27).
30 Bijvoorbeeld: Paravicini di Capelli 1905, 78.
31 S. Huigen: ‘Reisverslagen van wetenschappelijke reizigers over Zuid-Afrika aan het einde van
de achttiende en het begin van de negentiende eeuw’. (Te verschijnen.) Uiteraard waren de
Bataafse reizigers ook om politieke redenen in de inwoners van hun kolonie geïnteresseerd (zie
hieronder).
32 (‘Klad-journaal’, 126).
33 (Paravicini di Capelli 1965, 35).
34 (‘Journaal of Dagregister’, 13-14, 27 april 1804). Dit is wel de enige keer dat Wernich zijn
natuurervaring beschrijft. De erudiete reizigers doen dit daarentegen bij herhaling.
35 (Thomas 1984, 254-269).
36 (Paravicini di Capelli 1965, xxvi).
37 Zie voor het kolonisatieproject van Van Hogendorp en Von Bouchenroeder: Von Bouchenroeder
1806; Van Hogendorp 1876, 211-225; Blommaert 1926; Van der Merwe 1926, 285-292; Freund
1971, 415-430.
38 Ik gebruik hier (en in het vervolg) de contemporaine terminologie met de hedendaagse
benamingen tussen haakjes.
39 (Barrow, Travels, 206). Voor een uitgebreidere uiteenzetting Huigen: ‘Reisverslagen van
wetenschappelijke reizigers over Zuid-Afrika aan het einde van de achttiende en het begin van
de negentiende eeuw’. (Te verschijnen.).
40 (De Mist, ‘Memorie’ 44-50; 109-116).
41 (Van Hogendorp 1802, 76, 84).
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(‘Memorandum voor Gouverneur Janssens’, 210-215).
(Paravicini di Capelli 1965, 34).
(Paravicini di Capelli 1965, 49).
(Paravicini di Capelli 1965, 128, 140).
(Paravicini di Capelli 1965, 29; ‘Memorie’, 112).
(‘Memoranda’, 6 november 1803).
(‘Klad-journaal’, 45, 2 december 1803).
(Freund 1971, 163).
(‘Memorie’, 109-112).
(Huigen 1996, 28, 49-50).
Vertalingen van Lichtensteins Reisen verschenen in het Engels (1812), Nederlands (1813-1815
en 1818) en Frans (1842) (Lichtenstein 1973, 6-7).
53 Lichtenstein had een groot aantal Bataafse documenten verzameld (Lichtenstein 1973, 85-88).
54 (Lichtenstein 1811-12, I, 500-545; II, 61-103).
55 (Lichtenstein 1811-12, I, xxxiii).
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Met die verlede die toekoms in: vroueskrywers van die negentigerjare
in Afrikaans
Heilna du Plooy
1 Inleiding
Mense vertel verhale omdat dit een van die maniere is waarop hulle vir hulself en
vir hulle gemeenskap sin probeer maak uit die gebeure en belewenisse in die
‘werklikheid’. Dit het gebeur vanaf die vroegste tye tot vandag, al is die konsep
‘werklikheid’ tans uiters problematies. Die aktiwiteit van vertel gaan voort, selfs al
is die resultaat van die soeke dat sin juis nie te vind is nie. So beskou kan vertelling
as 'n rituele handeling beskryf word, 'n ondersoekende en representerende handeling
wat op individuele en kollektiewe vlak 'n reeks psigologiese, sosiale en estetiese
funksies vervul. Die storieverteller speel aldus 'n noodsaaklike rol in 'n gemeenskap,
veral wanneer 'n gemeenskap onder druk verkeer. André P. Brink sê byvoorbeeld
spesifiek na aanleiding van die Suid-Afrikaanse situasie die volgende:
As daar een ding is wat vir my al duideliker word, dan is dit dít: dat die
één stem wat ons in ons verwarring nodiger het as enige ander, die stem
van die storieverteller is.[...] Nadat al die toevallighede afgestroop is, dink
ek, sal daar een bemoeienis wees wat ons saam met ons in die nuwe
millenium kan inneem, en dit is die oorheersende en bepalende betekenis
van die storie. [...] ‘Om te oorlewe,’ sê Umberto Eco in Die eiland van
die vorige dag, ‘moet jy stories vertel.’ (Brink 1999, 11-12.)1
Ek wil in hierdie artikel bepaalde tekste van vroueskrywers in die negentigerjare van
die twintigste eeu bespreek en spesifiek nagaan hoe die verlede hanteer en verwerk
word. Ek maak vooraf enkele opmerkings oor die algemene literêre agtergrond en
sosio-politieke omstandighede waarin Suid-Afrikaanse skrywers in die negentigerjare
skryf. Daar word kortliks verwys na die werk van vroueskrywers oor aanverwante
temas om aan te toon wat die omvang is van die bemoeienis van vroueskrywers met
heling en die argeologie van die psige. Daarna word daar meer
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indringend aandag gegee aan tekste van Elsa Joubert, Marlene van Niekerk en Lettie
Viljoen (Ingrid Winterbach) en geïllustreer hoe daar op verskillende maniere te werk
gegaan word om die verlede te besweer. Ek beperk my fokus tot die Afrikaanse prosa
aangesien 'n verkenning van die drama en die poësie nie binne die omvang van 'n
artikel soos hierdie gemaak kan word nie. Uiteraard bly die bespreking oppervlakkig
en word die teoretiese onderbou ook nie uitvoerig beredeneer nie. Die doel van die
artikel is om aan te toon in welke mate en op welke maniere vroueskrywers in
Afrikaans in en deur hulle skryfwerk die kompleksiteite van die Suid-Afrikaans
situasie probeer peil en hoe elke teks wat dit doen bydra tot die polifonie van stemme
in Suid-Afrika, stemme wat almal gehoor moet word om heling te bewerkstellig.

2 Suid-Afrika in die negentigerjare van die twintigste eeu
Die soeke na insig en begrip en die psigologies-terapeutiese werking van sowel die
vertelhandeling as die lees van narratiewe tekste, word deur teoretici en skrywers
van verskillende oortuiginge en uit verskillende periodes van die literatuur en die
literatuurstudie omskryf (vgl. Caserio 1979, 288; Elsbree 1982, 11; Du Plooy 1986,
372-377; Ankersmit 1990, 11; Varga, 1990, 21 en 22; Estes 1992, 15; Smuts 1997,
1-7; Van Coller 1997, 17-18; Burger 1997, 26). Maar waar dit in die algemeen geld
vir alle literatuur en waar die literatuur in verskillende tale tans rondom die eeuen
milleniumwisseling op meerdere wyses ingespan word om bestek op te neem en te
herwaardeer, is dit in besonder aktueel vir die Suid-Afrikaanse situasie aan die einde
van die twintigste eeu.
Na die dramatiese politieke veranderinge sedert 2 Februarie 1990 en die eerste
algemene verkiesing in April 1994, is daar 'n sterk gevoel dat die land en sy mense
hulleself wil en moet herdefinieer en herposisioneer met die oog op die toekoms.
Die verhale van baie individue en die verhale van die land word nuut oorvertel in
informele situasies soos gesprekke en redenasies sowel as in formele situasies soos
by die Waarheid-en Versoeningskommissie en die Amnestiekomitees. In skerper
gedefinieerde maar ook meer geskakeerde vorm is daar 'n groot aantal literêre tekste,
sommige populêr en ander ernstig, waarin die hervertelling en herinterpretasie van
die verhale van die land en sy mense aangebied word (vgl. Van Coller 1997; Burger
1998, 69).
Suid-Afrikaanse skryfwerk vertoon 'n groot verskeidenheid in die periode vanaf
1990 tot 2000, maar die bemoeienis met die verlede is baie prominent. Die oorgang
na 'n nuwe millenium bring natuurlikerwyse 'n behoefte aan bestek na vore, maar
daar is ook in die Afrikaanse letterkunde 'n bykomend verskerpte bewussyn van die
geskiedenis vanweë die honderdjarige herdenking van die Anglo-Boereoorlog
(1899-1902). Verder staan kulturele en nasionale identiteit skerp in
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die fokus, hetsy in die vorm van kritiese beskouinge van vroeëre opvattings oor
identiteit of die herdefiniëring van die identiteit met die oog op die toekoms (vgl.
Du Plooy 1999, 206 en 207-209).
Die tendense wat in die Afrikaanse literatuur van die afgelope dekade merkbaar
is, sluit aan by internasionale tendense soos die kritiese herskrywings van die
geskiedenis in historiografiese metafiksie (Van Heerden 1997, 21-23) en die hernude
belangstelling in biografieë, outobiografiese tekste, die sogenaamde getuienisliteratuur
(‘testimonial literature’) en die problematiek van persoonlike en kulturele identiteit
(vgl. Swanepoel 1996; Swanepoel 1998; Van Coller 1997; Van Coller 1998; Burger
1997; Burger 1998; Smuts 1997; Segers, 1996). In die Afrikaanse literatuur is daar
twee belangrike stilistiese strome merkbaar wat verreken moet word as nie-hiërargiese
kulturele verskynsels. Waar sommige skrywers gesofistikeerd en postmodernisties
skryf, is daar ander wat op grond van die oortuiging dat persoonlike ‘waarheid’ of
getuienis die belangrikste is, eenvoudig en ‘realisties’ vertel van die herhaaldelik
geproblematiseerde geskiedenis van die land en sy mense. Wat deurlopend merkbaar
is, is dat daar 'n duidelike strewe is om al die mense van die land te laat hoor, om die
meerstemmigheid van die land te laat spreek (vgl. Du Plooy, 1997).

3 Vroueskrywers van die negentigerjare
Vir die grootste gedeelte van die twintigste eeu is daar in die Afrikaanse letterkunde
nie aan vroueskrywers die aandag gegee wat hulle verdien nie en was daar waarskynlik
ook nie die nodige aanmoediging vir vroue om met 'n professionele ingesteldheid te
skryf nie. In die sewentigerjare is daar egter 'n groot toename in die publikasie van
werk van vroueskrywers en volgens Annemarie van Niekerk (1999, 308) ‘behoort
die negentigerjare weer aan die vrou’.
Voordat ek na spesifieke skrywers verwys, noem ek 'n paar sake wat myns insiens
in gedagte gehou moet word om die bespreking in perspektief te plaas.
3.1 Die werk van vroueskrywers in Afrikaans staan nie los van die groter korpus van
skryfwerk in Afrikaans nie. Tot 'n groot mate vind 'n mens 'n bemoeienis met dieselfde
onderwerpe, dieselfde temas en stilistiese verskynsels by manlike en vroulike skrywers
en by jonger en ouer skrywers. Die skrywers skryf immers vanuit dieselfde
werklikheid en binne dieselfde nasionale en internasionele literêre klimaat. 'n
Waarneming wat gemaak word in resente studies oor die ontwikkeling van
vroueskryfwerk in Afrikaans, is dat feministiese geskrifte en geslagspolitieke temas
minder prominent is as wat 'n mens sou verwag (vgl. veral Van Niekerk 1999, 308;
vgl. ook Wenzel 2000). Ek vermoed dat een van die redes daarvoor waarskynlik die
feit is dat eksterne sosio-politieke probleme in die konteks waarbinne geskryf is,
telkens so dominant was dat dit die denk- en leefwêreld van die skrywers van beide
geslag-
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te oorheers het en ook die ontvangersruimte en mark bepaal het. Dit geld vir sowel
die eerste as die laaste dekades van die eeu (met die Anglo-Boereoorlog aan die begin
van die eeu en die afloop van apartheidsera aan die einde).2
3.2 Vroueskrywers in die laaste dekades van die eeu sluit duidelik aan by die
tradisie van voorafgaande vroueskrywers, soos wat Annemarie van Niekerk (1999,
306) met verwysing na Lina Spies en Maaike Meijer aantoon. In die beginjare van
die eeu het daar verskeie werke van vroueskrywers verskyn waarin die
oorlogsherinneringe op 'n direkte en eenvoudige wyse verhaal is. In hierdie werk val
die klem minder op tegniese afronding en literêre bewustheid as op die tematiese
belang van wat daar te vertel is. Mense soos Marie Koopmans-De Wet, T.C. Pienaar,
Sarah Raal, Maria A. Fischer en veral M.E.R. speel 'n belangrike rol om by wyse
van hulle skryfwerk mense te help om die oorlogsmart te verwerk (Van Niekerk
1999, 311-312 en 345-348). Dit is hoofsaaklik gedoen deur daarop te wys dat 'n mens
selfrespek kan en moet behou en daarop geregtig is ten spyte van verlies, armoede
en moedeloosheid. Daar het weldra boeke verskyn waarin die oorlogsgegewens vir
kulturele en politieke mobilisasie gebruik is byvoorbeeld Die Boervrouw, moeder
van haar volk (1914) van W. Postma en Die vrou in die geskiedenis van die
Hollands-Afrikaanse volk (1921) van Erik Stockenström (Van Niekerk 1999, 311;
Du Plooy 1990). Dit wil egter tog voorkom asof die werk van vroueskrywers meer
terapeuties ingestel was deurdat daar sterker op die belewenis en emosionele
uitwerking van verlies en smart gefokus is.3 Daar is heelwat kontemporêre werke
van vroueskrywers wat duidelik met heling gemoeid is, sowel tematies as ten opsigte
van die skryfhandeling, en wat so by die tradisie aansluit. Daar is onder meer Liesbet
Delport se oorlogsboek (1998) van Berna Ackerman, wat handel oor die uitwerking
van die Tweede Wêreldoorlog op 'n Afrikaanse gesin, Pouoogmot (1997) van J.M.
Gilfillan, Verbeelde werklikheid (1996) van Eleanor Baker en selfs Joan Hambidge
se Die judaskus (1998) (laasgenoemde eksplisiet ten opsigte van 'n persoonlike
problematiek). Berta Smit se Juffrou Sophia vlug vorentoe (1993) handel oor 'n ouer
vrou wat van 'n siekbed herstel nadat ingrypende politieke veranderinge plaasgevind
het tydens haar siekte. In die herstelproses is sy gekonfronteer met haarself en opnuut
ook met die kompleksiteite van die Suid-Afrikaanse werklikheid. Al dié dinge trek
saam in haar skrywerskap en die roman waarin dit beslag kry, sodat die heling en
vertelling daarvan byna ononderskeibaar vervleg is in die roman.
3.3 In die negentigerjare verskyn daar steeds werk van gevestigde vroueskrywers,
maar daar is ook baie nuwe stemme. Daar is egter in die werk van sowel gevestigde
as jonger skrywers 'n sterk fokus op temas wat met verwerking en herskrywing van
die verlede te make het. Ek noem 'n paar voorbeelde om die omvang van die
verskynsel te illustreer. Jeanne Goosen se novelle Ons is nie almal so nie (1990)
handel oor die lewe in 'n gewone Afrikaanse gesin tydens die vyftigerjare en die
tydperk, waarin apartheid in sy ongesonde werklikheid so duidelik geword het, word
op onthutsende en aangrypende wyse deur die oë van 'n voorskoolse dogtertjie vertel.
Die impak van hierdie werk op die leesgemeenskap in Suid-Afrika was besonder
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groot. Daar is ook die werk van kortverhaalskrywers soos Riana Scheepers, Rachelle
Greeff, Emma Huismans en Corlia Fourie en die dramaturg Reza de Wet (veral haar
Vrystaat-trilogie) waarin die uitpraat en uitskryf en uitspeel van individuele en
kollektiewe trauma sterk figureer. Ook in romans wat as populêre literatuur beskou
kan word (die sogenaamde goeie gewilde prosa) kom >n bemoeienis met
oorvertellings van die verlede voor.4 'n Belangrike bydrae hier is die werk van E.K.M.
Dido, die eerste bruin brou wat 'n roman in Afrikaans skryf. Veral haar eerste roman
Die storie van Monica Peters (1996) is direk gemoeid met die struggle-geskiedenis
en die uitskryf van vroeër ongesêde dinge.
3.4 Die bemoeienis met die verlede het dikwels te make met 'n ondersoek van of
herdefinisie van identiteit. In die groot aantal romans en verhale oor die
Anglo-Boereoorlog, val die fokus dikwels eerder op die implisiete vraag oor hoe die
historiese gegewens lig werp op die huidige identiteitsproblematiek as op die blote
historiese gegewens self, soos byvoorbeeld in sommige verhale in die bundel
Boereoorlogstories (1998) onder redaksie van Jeanette Ferreira (1998) (vgl. Du Plooy
1999).5

4 Skryf in Suid-Afrika en die toekoms
Van buite mag dit lyk asof Suid-Afrika deur die moeras is, asof die wonderlike en
vreedsame oorgang na 'n nuwe politieke en kulturele bedeling soos 'n gloed van geluk
steeds oor die land en sy mense hang en daar sal bly hang. So ongekompliseerd is
dit egter nie. Dit is en bly so dat Suid-Afrika se geskiedenis vir 'n groot deel van sy
bevolking 'n las is om te dra. Die skuldiges en slagoffers is oral en aan alle kante,
die herinterpretasies van skuld en onskuld dikwels verwarrend, die persoonlike
waarhede dikwels onmoontlik om te verwerk. Die onlangse verlede se ellendes is
ook nie die enigste faktore wat die lewe en werklikhede hier beïnvloed nie - die
meeste dinge kom 'n lang pad en die hede bring onvermydelik elke dag nuwe
kwellinge.
Die meeste mense besef dat dit nodig is om vrede te maak met die verlede voordat
die toekoms met energie en entoesiasme binnegetree kan word. Dit is egter nie so
maklik nie. Dit gaan nie net om dit wat verteer en verwerk en afgelê moet word nie,
dit gaan ook oor die gevolge daarvan. Die herinnering bevat nie net die verkeerde
stelsel, die vergrype, die smart, die verskrikking en lyding nie. Dit sluit ook in die
wete van hoe hierdie dinge hanteer is op amptelike vlak, deur elke groep se eie mense
en deur elkeen self. Die wete dat nie net die verlede op sigself die boustene van die
toekoms is nie, maar dat die verwerking van die verlede net so bepalend is, maak
mense versigtig en terughoudend. Daar is byna 'n oorbewustheid van die wete dat
enigiets verkeerd kan ontwikkel en van die onopsigtelike bose in elke mens. Die
struikelinge van die verlede is onuitwisbaar, maar in 'n geweldgeteisterde land weet
'n mens dat die hede geen utopie is nie. Die hede met sy poten-
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siaal vir nuwe vervreemdinge word die toekoms se verlede. Ons is nie almal so nie,
wil ons graag sê, maar wie kan die verskrikking wat die werklikheid is, ontken?
Daar is dus agter die woorde van gesprekke groot en diep stiltes, veral in die
Afrikanergemeenskap. Verontskuldiging is onmoontlik. Daar is verslaenheid oor
onontkenbare kennis, maar ook die wete dat die toekoms nie in 'n staat van
verlamming betree kan word nie.
Die individu kan swyg, maar vir die skrywer is dit nie 'n opsie nie. Die skrywer
hanteer dilemmas deur te skryf en te vertel, tot eie beswil maar ook dikwels vir en
deur en ter wille van die gemeenskap. Dit is hier waar die rol van die storieverteller
so belangrik is, dit is hier waar die storieverteller moet help om dit moontlik te maak
om verder te lewe.
In die volgende afdeling van die artikel gaan ek probeer aantoon hoe drie
vroueskrywers te werk gaan om te vertel van dinge wat nie maklik onder woorde te
bring is nie, maar wat vertel moet word om die persoonlike en kollektiewe psige te
verlig en te suiwer. Elsa Joubert, Marlene van Niekerk en Lettie Viljoen word tans
as van die prominentste skrywers in Afrikaans beskou (op gelyke voet met manlike
skrywers beoordeel) en die werke wat hier behandel word, is in al drie gevalle bekroon
(met verskillende pryse). Die onderhawige romans word dus allerweë as belangrike
werke beskou, maar vir hierdie artikel gaan dit daaroor hoe wyd en hoe prominent
die tendens manifesteer dat skrywers (en veral vroueskrywers) in Afrikaans in die
negentigerjare op direkte en indirekte wyse intens gemoeid was (en is) met die
problematiek van die verwerking van die Suid-Afrikaanse werklikhede. Wat egter
opvallend is, is dat hoewel hierdie skrywers soos baie ander die kontemporêre
problematiek in hulle werke betrek, dit op absoluut uiteenlopende wyses gedoen
word. Die keuse van skrywers en tekste hou dus enersyds verband met die feit dat
die tema van verwerking duidelik en sterk figureer in die werk van die belangrike
vroueskrywers in Afrikaans, maar andersyds was ek in besonder geboei deur die
verskeidenheid en die eiesoortigheid van styl en werkwyse wat in die werk van
spesifiek hierdie skrywers voorkom.

5 Elsa Joubert - die verlede as dokument
Elsa Joubert is een van die gevestigde skrywers in Afrikaans wat haar regdeur haar
oeuvre eksplisiet besig hou met die problematiek van Afrika en sy koloniale erfenis.
In 1995 verskyn Die reise van Isobelle, 'n grootse roman wat die geskiedenis van
vier generasies Suid-Afrikaners vertel en 'n periode van 'n honderd jaar dek. Die
roman fokus deurgaans op kwessies wat met politiek en identiteit te make het, maar
die historiese gebeure word beskryf soos wat dit ervaar word deur die vrouefigure
in die verskillende generasies. Dit is dus 'n familiesage volgens die maternale lyn.
Die vrouefigure is veral in die vroeë jare van die eeu nie dominante rolspelers in die
openbare lewe nie, maar hulle lewens word bepalend beïnvloed deur
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dit wat op politieke terrein gebeur. Die feit dat daar hoofsaaklik van vroulike
fokalisators gebruik gemaak word, gee 'n hele nuwe visie op die geskiedenis.
Soos wat die verhaal vorder vorm die historiese gebeurtenisse van die eeu die
agtergrond van die familie se belewenisse: die Anglo-Boereoorlog, die Eerste
Wêreldoorlog, die Rebellie van 1914, die Groot Griep van 1918, die hoeksteenlegging
van die Voortrekkermonument in 1938, die Tweede Wêreldoorlog, die verkiesing
van 1948, die ontwikkeling en voorspoed van die apartheidsjare, die opbouende
politieke spanning vanweë die rassesituasie, die aankondiging van 2 Februarie 1990
en die verkiesing van 27 April 1994. Daar word selfs nie weggeskram van die
ontnugterende en uiters spanningsvolle tyd tussen 1990 en 1994 nie. Dit is asof die
roman na die ver verlede teruggaan om te probeer om 'n bepaalde ontwikkeling na
te trek. Waar en hoe het die tendense begin wat die geskiedenis later oorheers het?
Wie is die mense wat die geskiedenis gemaak, bepaal en beleef het? Dit is asof die
skrywer deur die roman die wortels van die gemeenskap wil vind, asof die afkoms
en ontwikkeling nagegaan word om die begin en die verloop van die latere verwording
te bepaal (Burger 1997).
Die roman begin wanneer die jong Afrikaanse predikant Josias van Velden trou
met Emma, wat uit 'n Engelse agtergrond kom. Haar ma, Grandma, en ongetroude
suster, aunt Issy, trek saam met Emma in die Van Velden-pastorie in. Emma staan
meestal vasgevang tussen haar man met sy toewyding aan die Afrikaanse ideale en
haar ma en suster wat nooit hulle Engels/Victoriaanse ingesteldheid prysgee nie. In
hierdie gesinsopset veroorsaak die verdeeldheid oor die Anglo-Boereoorlog groot
spanning. Emma is byna verlig as Josias vir 'n tyd weggaan om die Boere op
kommando as predikant te bedien: ‘Sonder die gedurige wrywing tussen Josias en
Grandma en Issy sal die spanning verlig word.... Sy sal haar kan verlustig in die
goddelike alleenheid... sonder gevoel van skuld of verantwoordelikheid’ (vgl Joubert
1995, 39). Hierdie patroon van die magtelose vrou wat tussen teenoorstaande
ideologieë staan, verander soos die tyd aangaan. Emma se agterkleindogter Leo, is
'n aktiewe en onafhanklike mens wat haar eie besluite neem. Sy neem deel aan die
struggle en maak ook 'n bewuste en selfstandige keuse oor haar toekoms in
Suid-Afrika.
Een van die deurlopende kwessies in die roman is die karakters se vrae oor
identiteit. Josias vra homself af: ‘Wat is hy eintlik self? Ingetrou in 'n Engelse familie...
Sy eie hart verknog aan sy mense. Wat maak hom dan met hart en siel so deel van
die Boerevolk?’ (Joubert 1995, 58). Agnes, skoondogter van die Van Veldens weet
nie wie haar eie ouers is nie en bly haar lewe lank soekend. Haar dogter Belle gaan
soek na haar moeder se herkoms in Kenia, maar raak verlief op 'n Indiërman en kan
daarna nooit weer gemaklik en tuis voel in die identiteit van haar herkoms nie. Belle
se dogter Leo raak as student by politieke aktiwiteite betrokke as sy bewus word van
die ellende en onreg wat deur die politieke bestel veroorsaak word. Sy en haar neef,
Fred raak verlief op mekaar en raak so diep betrokke by die struggle
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dat hulle albei in hegtenis geneem word. Fred is uiteindelik meer geïnteresseerd in
verset as abstrakte konsep terwyl Leo met hart en siel die welsyn van die land en sy
mense op die hart dra. Hy kry 'n werkaanbod en wil graag emigreer, maar sy besluit
om agter te bly en hulle ongebore kind in Suid-Afrika groot te maak (Wenzel 2000).
Leo se optrede gaan gepaard met 'n diepgaande besinning om wat reg en verkeerd
is en waarom sy doen wat sy doen. Sy sien haar optrede as iets wat tot die beswil
van die land en sy mense sal wees. Sy voel dit is ‘(n)ie verraad teen dit wat goed is
in ons mense nie’ (Joubert 1995, 581), want sy bly haarself as 'n Afrikaner sien. In
die tronk dink Leo dan ook: ‘Mens het 'n Afrikaner nodig om te verstaan wat jou
hiertoe gedryf het’ (Joubert 1995, 570).
Met die aankondiging van 1990 verwag almal dat die politieke spanning ontlont
sal wees, maar geweld en chaos breek kort-kort los. Vir Leo en Fred verloop dinge
nie goed nie. Ten spyte van hulle betrokkenheid by die struggle, sukkel hulle om
werk te kry en 'n plek in die nuwe omstandighede te vind. Hulle is immers wit en
Leo voel aan dat sy gewantrou word (Joubert 1995, 613). Wanneer Leo op die TV
kyk na die inhuldiging van die nuwe president is sy trots op haar bydra tot die nuwe
bedeling, al is sy bekommerd omdat sy weet dat Fred graag die werkaanbod in die
buiteland wil aanvaar: ‘Weg van hierdie land en hierdie mense sal sy soos 'n plant
wat uitgeruk is, verdor’ (Joubert 1995, 612). Wanneer swart straatmusikante egter
die ‘ou, geliefde, bedreigde volkslied’, die Stem, en Nkosi Sikelel' iAfrika met
dieselfde oorgawe speel, skep sy moed: ‘Wat ook al voorlê, nie wankelende ewewig
nie. Eerder geloof in die onmoontlike verby die moontlike’ (Joubert 1995, 616).
Elsa Joubert bou hierdie wye tafereel van die Suid-Afrikaanse geskiedenis op deur
haar verhaal op deeglike navorsing te laat steun. Sy gebruik briewe en dokumente
soos dagboeke en geskrifte om outentisiteit aan haar rekonstruksie van die verlede
te gee. Veral foto's beklee 'n spesiale plek in die roman (Van Coller 1998). Die
outentieke foto van 'n piekniektoneel op die buiteblad is inderdaad die toneel van 'n
uitstappie wat in die roman beskryf word. Foto's speel egter deurlopend en toenemend
'n rol in die roman. Fotografie en foto's word metafoor van die vermoë om 'n moment
vas te vang, maar ook van die bedrieglikheid van representasies en die onmoontlikheid
daarvan om ooit 'n moment se essensie te kan weergee: ‘Julle wat foto's neem, is
swendelaars, handelaars in die verganklikheid, of in die dood... Altoos die oomblik
aan die vaslê wat klaar is, wat verby is’ (Joubert 1995, 234). Foto's dokumenteer,
soos geskrifte en selfs hierdie vertelling ook, maar foto's kan ook bedrieg: ‘Miskien
nie lieg nie, maar skeeftrek kan hy...’ (Joubert 1995, 371).
Dit gaan dus terselfdertyd om 'n poging om die verlede vas te vang en die wete
dat die verlede nooit getrou herskep kan word nie. Joubert doen egter moeite om die
geloofwaardigheid van die historiese raamwerke op te bou en die karakters as
oortuigende mense van hulle tyd uit te beeld. Sy skryf oor elke periode as't ware van

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

260
binne uit en beoordeel en veroordeel nie met 'n blik uit die hede nie. Al gee die
verteller kommentaar, is die dokumentêre historiese getrouheid deurentyd belangrik.
Joubert se werkwyse kan dus beskryf word as 'n verbeeldingryke herskepping van
'n wêreld op die basis van ‘realistiese’ en ‘konkrete’ feite wat uit navorsing na vore
kom. Dit is asof sy ver teruggaan in die verlede om te probeer uitvind waar die wortels
van die hede lê. Die roman is dus sowel vertroostend as ontstellend - die mense uit
vorige generasies was nie monsters nie, maar menslike feilbaarheid in voorspoed en
teëspoed het verreikende gevolge. Gebrekkige insig en selfsugtigheid, maar ook 'n
soort magteloosheid ten opsigte van die persoonlike en sosiopolitieke omstandighede
dikteer die gang en ontwikkeling van sake. Die lyding sowel as die tekortkominge
van een geslag bepaal die omstandighede vir die toekomstige geslagte.
Hoe ook al, hierdie roman verdoesel en vergoelik niks nie. Die verhaal konfronteer
sy lesers met 'n omvattende beeld van 'n land en 'n kulturele groep se geskiedenis
deur die ‘feite’ of minstens die verhaalbare inligting van die verlede noukeurig te
versamel en aan te bied. Joubert is dus besig met 'n soort argeologie van die
kollektiewe geheue en trek die lyne na van 'n honderd jaar in Suid-Afrika.

6 Marlene van Niekerk en die mite
In 1994 verskyn Marlene van Niekerk se roman Triomf, wat handel oor vier lede van
die Benade-gesin, twee broers Pop en Treppie, hulle suster Mol en haar seun Lambert.
Hulle woon in die voorstad Triomf waar arm Afrikaners gevestig is nadat die inwoners
van Sophiatown elders heen verskuif is in die vyftigerjare. Die Benades het
Johannesburg toe getrek nadat hulle hulle plaas verloor het in die Depressiejare. In
die stad verarm en versleg hulle. Hulle woon aanvanklik in een kamer en die kinders
moet dikwels alleen tuis bly. Later word hulle hervestig in Triomf. Hulle troos
hulleself daaraan dat hulle nog altyd 'n dak oor hulle kop gehad het en dat hulle
mekaar het, maar juis hierdie twee dinge lei tot 'n ongesonde afsondering en
bloedskande. Lambert is inderwaarheid Pop se seun by sy suster en die roman sentreer
om hierdie geheim.
In die roman gaan dit om menslikheid op die droesem van die lewe. Afgesien van
die bloedskandelike verhouding tussen Mol en Pop, kalmeer Mol ook Lambert se
aanvalle deur haar lyf vir hom beskikbaar te stel. Treppie is 'n soort selfgemaakte
filosoof wat in wilde en ongebreidelde toesprake welsprekend raak oor die land, die
politiek, die kerk, die lewe self. Hierdie roman werk inderdaad met daardie aardse
natuurlike karakters wat Nietzsche ook as die interessantste persoonlikhede gesien
het (Muller 1994, 299).
Die roman is geskryf in ruie taal, deurspek van growwe woorde, vloekwoorde
sowel as gewraakte rassistiese woorde en sleng (mengtaal). Dit is 'n oorwoekerende
boek
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wat met sy oorweldigende energie en detail vir sommige lesers byna te veel is. Humor,
ook galgehumor, en patos, die patetiese en groteske, die kleinste en die grootste, al
die pole word hier bymekaargebring en deureengevleg.
Wanneer die simboliese en filosofiese onderbou van die roman raakgesien en
raakgelees word, besef 'n mens dat dit hier gaan om 'n besonder diepsinnige siening
van die mens. Dit gaan onder meer daaroor dat die mens kennis van sy sonde en
ellende moet hê, 'n ware en eerlike en skokkende kennis van sy eie verderflikheid
voordat hy sy behoefte aan genade kan besef, voordat hy ontvanklik is vir genade.
En via die Benades staan die Afrikaner en ook alle mense aan hulleself ontbloot. Die
bose en verderflike gedy hand aan hand met die goeie en liefdevolle, soos wat Mol
in haar bloedskande met haar seun hom daarvan weerhou om sy gewelddadigheid
elders te gaan afwerk. Die oorwaardering van 'n eie blyplek en familiebande is 'n
genadelose simboliese kommentaar op die Afrikaner se afsonderingsideale in die
apartheidsjare. So word die ongesonde kante van positiewe waardes ontmasker enigiets wat verabsoluteer word, word siek (Viljoen 1995,9).
Ontmaskering is inderdaad hier 'n sleutelbegrip, want terwyl 'n mens dink dat
hierdie laeklaslewe en taboebestaan ver van jou beskutte lewensstyl is, kan jy die
algemeen-menslike gebrokenhede nie ontken nie. Die teks gebruik dissonansie en
travestie in die verhaal van die Benades, maar uiteindelik kom daar 'n mitiese dimensie
uit die miserabele en skeefgetrekte en verskriklike lewens na vore. Van Niekerk
(Hough 1994) sê in 'n onderhoud: ‘As 'n mens jonk is, dink jy filosofie het met groot
woorde te make. Hoe ouer jy word, hoe meer begin jy verstaan dat die eintlike taak
is om hierdie sogenaamde diep filosofie terug te bring tot by sy wortels van die
ervaring en ekspressie by gewone mense, want waar kry die filosowe dit nou eintlik
alles vandaan?’
Martie Muller (1994, 297) toon aan hoe Lévi-Strauss en Ricoeur se sienings van
die mite in Triomf funksioneer: ‘...natuurverskynsels, personasies, voorwerpe en
gebeurtenisse in die mite (is) nie in die eerste plek representasies van die werklikheid
nie, maar middele waarmee die mite die natuurlike logiese orde van die realiteit
probeer verklaar... die mees fundamentele funksie van die mite (is) dat hy probeer
deurdring na die fundamentele enigma van die menslike bestaan’. Die mens leef
altyd in 'n tussentoestand vanweë die teenstrydigheid tussen sy strewe na geluk, die
geloof dat dit vir hom voorbestem is om gelukkig te wees en die bedenklike
werklikheid waarin hy hom inderdaad bevind. In hierdie staat probeer hy oorleef en
triomfeer, maar oortree in die proses kultureel-etiese reëls en wette. Volgens Marlene
van Niekerk self lê 'n inherente kenmerk van die mite daarin dat daardie dinge wat
onmoontlik oop en bloot erken kan word, dit wat vir die bewussyn verborge moet
bly, op indirekte wyse deur die mite bely kan word (Muller 1994,303). In die roman
Triomf word die leser dus gekonfronteer met 'n uitvergrote oordrewe beeld van
menslike gebrokenheid en terselfdertyd word dit duidelik hoe die menslike kondisie
bepaal word deur die onskeibare en haas ononderskeibare vermenging van die goeie
en die slegte, van die mooie en die afstootlike. Deur die karak-
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ters kan die leser iets begryp van die mens se verdorwenheid, van sy broosheid, van
sy uitgelewerdheid aan homself en sy omstandighede. Deur selfkennis kan die mens
dan ontvanklik wees vir deernis en ook in staat om deernis te voel vir ander. Marlene
van Niekerk probeer dus tot insig kom en tot 'n vergelyk kom met die verlede deur
die mitiese kwaliteit van menslike feilbaarheid in die roman te ontgin. Vir die leser
word daar 'n katarsis voorberei om déúr verskrikking en afgryse heen die kompleksiteit
en weerloosheid van die menslike bestaan te begryp en te weet dat hy/sy self daarby
ingeslote is.

7 Lettie Viljoen en die onbewuste
'n Deurlopende tema in Lettie Viljoen se oeuvre6 is die teenoormekaarstelling van
private en openbare ruimtes. Daar is telkens 'n vrou wat die wêreld vanuit 'n meer
of minder afgeslote ruimte betrag, maar wie se lewe ingrypend beïnvloed word deur
dit wat in die buitewêreld gebeur. Die narratiewe ruimtes in haar werk is dus
geografies, geologies en ideologies (polities en ekonomies) tipies Suid-Afrikaans,
maar tog sterk afgestem op die psigologiese dimensies van die hoofkarakters (vgl.
Du Plooy 1998; Human 1998, 73-98).
In die roman Karolina Ferreira (1993) gaan 'n vrou na 'n klein Vrystaatse dorpie
om navorsing te doen oor 'n bepaalde motspesie. Sy bevind haar in 'n tussenfase in
haar lewe en moet opnuut psigologiese energie genereer om 'n nuwe rigting in te
slaan. Sy woon in die hotel waar sy saans in die kroeg saam met die mans snoeker
speel, whisky drink en luister na wat hulle praat. Sy oorskry grense op verskillende
maniere: deur die manswêreld van die kroeg versigtig maar onbevrees te betree en
deur verskillende vriendskappe en verhoudinge met verskillende mans aan te gaan.
Sy doen navorsing saam met Willie, praat politiek met Pol, dans met die Koleynkêrel,
ry saam met die polisie in die nag en besoek haar minnaar Jess. Sy lê lang tye op
haar bed as haar werk vir die dag afgehandel is en droomdink en mediteer.
Saterdagaande dans sy met oorgawe met die Koleynkêrel, maar praat nooit met hom
nie. In die snoekerkamer raak sy bewus van donker en sinistêre dinge wat in die dorp
gebeur. Die polisiemanne wat saam snoeker speel, verdwyn soms geheimsinnig en
keer later weer terug en Karolina vermoed dat hulle betrokke is by geweld al sonder
sê niemand iets daarvan nie.
Net soos wat die hoofkarakter se onbewuste en psigologiese binnelewe nie openbaar
is nie en nie kenbaar is nie maar tog die bepalende krag van haar persoonlikheid en
lewenswerklikheid is, so het die dorp ook 'n verborge en geheime lewe. Die
kollektiewe psige is egter gevul met boosheid en onheil en dit word metafoor vir die
Suider-Afrikaanse psige. Onder die oppervlak en sonder dat mense dit weet, gedy
geweld, onreg en verworde reg.
Karolina verken haar eie psige om opnuut rigting te kry in 'n Jungiaanse
individuasieproses. Sy slaag wel daarin om psigies en emosioneel 'n nuwe fase binne
te
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gaan, maar sy bly bewus daarvan dat die proses van groei tot selfkennis en insig
nooit afgehandel kan wees nie. Die suggestie is dat die proses van soek na nuwe
uitweë, van nuwe maniere van kyk en dink, nie net op individuele vlak vernuwend
is of kan wees nie, maar ook kollektief. Soos wat die individu deur individuasie nuwe
geesteskrag genereer en nuwe visies verken, moet die gemeenskap ook voortdurend
soek na vernuwing en bevrugting om te bly groei. Die stagnasie word in die roman
beëindig met die brand in die hotel, waardeur die sentrum van die bose as't ware
vernietig word. So gaan vernietiging ook in die gemeenskap die moontlikheid van
vernuwing vooraf.
In die roman Landskap met vroue en slang (1996) beleef Lena Berg 'n tyd van
inkeer (Human 1998, 99-125). In haar lewe verskuif die klem van sterker
betrokkenheid by sosiale en ideologiese sake na die gesin en die huis. Lena leef
hoofsaaklik waarnemend en beweeg hoofsaaklik in en om haar huis. Haar kontak
met die buitewêreld is indirek en geskied tot 'n mate deur haar vriende. Dit is egter
asof haar hele verlede sinchronies in haar hede aanwesig is en die hede en toekoms
bepaal: ‘In haar werkkamer word Lena omring deur die oorblyfsels van haar lewe’
(Viljoen 1996, 39). Dit is asof Lena se lewe afgelote is van die toekoms, asof die
hede 'n raakvlak is waarin sy hang en waaruit die verlede na agter ontvou, maar die
toekoms is soos 'n ondeursigtige membraan. 'n Wyse vrou sê vir haar sy moet die
verlede agter haar sit (Viljoen 1996, 125) en later sê 'n wyse man vir haar: ‘Jy hoef
die verlede nie agter te laat nie... maar moenie te geheg raak daaraan nie’ (Viljoen
1996, 148). Dit gaan in die romans van Lettie Viljoen nie om die alledaagse praktiese
probleme nie. Dit gaan myns insiens om synsvrae. Die romans is nie met daadkragtige
handeling of etiese kwessies gemoeid nie, al is die roman ingebed in 'n konteks van
etiese en ideologiese vraagstukke. Dit gaan oor die manier waarop die mens bestaan
en ervaar en sulke synsvrae kan nie konseptueel beantwoord word nie. In die
postmodernistiese idioom kan sulke vrae ook nie vanuit een of ander filosofiese of
ideologiese raamwerk beantwoord word nie, aangesien die meesterverhale (die
denkraamwerke, matrikse of ‘root metaphors’) uitgeput, gekontamineer en
gestigmatiseer is (Du Plooy 1998).
Die hoofkarakter in Landskap met vroue en slang is dus 'n luisterende en
waarnemende mens wat in 'n intieme interaksie met die temporele en ruimtelike
omgewing in 'n soort afwagting verkeer. Haar hele lewe is 'n liminale ervaring. Dit
is asof sy wegskram van die konfrontasie met die groot en onkenbare werklikheid
waarmee sy in geïsoleerde fragmente te make kry. Lena bly vir die grootste gedeelte
van die verhaal passief asof sy geestelik verlam is, maar teen die einde kom daar
beweging.
Wanneer Lena saam met twee vriendinne 'n lykskouing bywoon, vind daar 'n
kragtige emosionele beweging in haar plaas. Dit is 'n lykskouing op 'n meisietjie wat
gewelddadig gesterf het en met 'n soort gefassineerde afgryse kyk hulle hoe die kind
se liggaam deur die medikus oopgesny word. Dan is dit asof die opening in die
geskonde kind se lyf, 'n korrelerende emosionele skeur in Lena se liggaam
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teweegbring: ‘In Lena se lyf - in die middel van háár borskas - voel dit asof daar 'n
sluis oopgaan waardeur die teenstrydige emosies soos vloedwater losgelaat word’
(Viljoen 1996, 201). Dit is enersyds asof die konsentrasie op iets heeltemal buite
haar, op 'n vorm van geweld waarmee sy niks te make het en waaraan sy niks kan
doen nie, haar van haarself losmaak, maar andersyds is dit juis die konfrontasie met
die gruwelike, met die onuitstaanbare wat haar uit haar passiwiteit ruk en die
‘droefheid in haar gewelddadig laat loskom’ (Viljoen 1996, 202).
Juis vanweë die stiller gang van die roman, vanweë die onkragdadigheid van die
karakters, is die skielike aanwesigheid van die afwesige geweld skokkender as
openlike beskrywings van geweld. Die subtiliteit van die werkwyse maak die aggressie
wat onder die oppervlak skuilgaan, soveel skrikwekkender. En saam met die karakter
is die leser gekonfronteer met die skadukant van die werklikheid.
In die lig van die Jungiaanse onderbou van die roman, kan 'n mens die kind as 'n
soort offerfiguur beskou wat meewerk tot die individuasie van die karakter. Nog
Karolina nog Lena is kragdadig met die omgewing in interaksie, hulle is gewoon
deel daarvan en hulle het momente van fisiese onttrekking juis nodig om nuwe uitweë
te vind, om dinamiese openinge en nuwe denkweë te vind. Vir die skrywer is die
teks self so 'n nuwe denkweg - die teks is die opening waardeur die toekoms betree
word en is ook die produk van die proses wat daaraan voorafgaan. 'n Soortgelyke
proses kan hom in die leser voltrek by die lees van die roman.
Lettie Viljoen se romans suggereer die waarde van psigologiese vernuwing, van
die belangrikheid van regeneratiewe prosesse wat vanuit die onbewuste op die psige
inwerk. Daar kan nooit in enige verlede, persoonlik of kollektief, vasgeval word nie,
daar moet steeds gesoek word na nuwe denkweë, hetsy ideologies of esteties of
poëtikaal. Dit geskied in 'n oneindig herhalende proses soos wat die relativerende
eindes van Viljoen se tekste suggereer. Karolina en Lena vind respektiewelik wel
elkeen 'n denkweg, wat, hoewel dit geen finale of absolute oplossing is nie, wel 'n
beweging uit die impasse uit bewerkstellig en tot kreatiewe handeling lei. Stagnasie
lei tot futiliteit en 'n geestelike dood.
Hierdie romans tree dus in interaksie met die persoonlike en kollektiewe verlede,
ook en juis met daardie dinge wat verborge lê in die individuele en kollektiewe
onbewuste, deur psigiese energie te genereer. Dit word gedoen deur met ontsag waar
te neem en te luister en te kyk en te wag op die psigiese regenerasie, wat veral
manifesteer in kreatiwiteit (Du Plooy 1998, 21). Hierdie proses vind plaas in 'n
periode van onttrekking en deur 'n inkyk op die self. Die produk daarvan is nie net
genesing en die vermoë om dinge te verwerk nie, maar ook nuwe geestelike groei
en kreatiwiteit. Indien hierdie prosesse stol, in die individu of in die gemeenskap, lei
dit tot onberekenbare skade.
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8 Slot
Vroueskrywers in Afrikaans skryf oor baie onderwerpe en in baie style, maar ek glo
dat die oorsig hierbo toon dat kwessies soos die verwerking van persoonlike en
kollektiewe trauma en genesing prominent figureer in literatuur wat in die
negentigerjare verskyn. Dit geskied deur sterk te fokus op geheue en getuienis en
die vertelling as 'n indirekte middel tot heling beskikbaar te stel. Om kategories te
beweer dat vroueskrywers meer met sulke temas werk of dat hierdie dekade 'n
dominante voorkeur vir sulke temas vertoon, sou aanvegbaar wees. Dit wil egter tog
vir my voorkom asof die historiese omstandighede van Suid-Afrika, juis in hierdie
dekade, 'n sterker bewussyn van die helende uitwerking van vertelling vertoon as
wat gewoonweg in ander dekades of in ander omstandighede die geval was.
Dit sou riskant en arrogant wees om kategoriese uitsprake te maak oor verlede of
hede of toekoms in 'n land en in omstandighede waarin mense gekonfronteer staan
met 'n oneindige aantal moontlikhede en veranderlikhede. Logika en teorie skiet
tekort, maar vertellers kan bly vertel. 'n Mens moet beaam wat Umberto Eco eens
gesê het: Dit waaroor nie geteoretiseer kan word nie, moet vertel word (Dipple
1988,118).
Ek het probeer aantoon dat dit nie gaan om ligte troos en sentimentele praatjies in
die Afrikaanse literatuur nie, maar dat vroueskrywers werklik grondig met die
kompleksiteit van die laat twintigste-eeuse geskiedenis in interaksie tree en wel op
uiteenlopende maniere. Elsa Joubert se werkwyse gaan om die kreatief-fiksionele
invulling van 'n dokumentêr-begronde en ‘realisties’-herskepte historiese raamwerk,
Marlene van Niekerk ontgin op virtuose wyse die mitiese en filosofies dimensies
van die lewe van die gewoonste mense en Lettie VIljoen werk gedistilleerd Jungiaans,
vanuit die onbewuste.
Die belangrikste is dat storievertellers soos hierdie inderdaad kan meewerk tot die
heling van die gemeenskap, dat in en deur vertelling selfkennis en insig en nuwe
groei moontlik gemaak word.
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Eindnoten:
1 Brink maak hierdie stellings in die T.T. Cloete-Erelesing getiteld ‘Die duisend-en-tweede nag’,
gelewer te Potchefstroom op 8 September 1999. Die lesing gaan oor die belangrike rol en
funksies van die narratief in die gemeenskap en wat dit impliseer in die kontemporêre
Suid-Afrikaanse omstandighede.
2 Die komplekse situasie waarin vroue hulle bevind binne sowel die koloniale as patriargale opset
in Suid-Afrika word uitvoeriger beredeneer deur Marita Wenzel (1995; 1999, 3 e.v.). Sy toon
aan hoe grondliggend die omstandighede in ontwikkelende lande of derdewêreldlande verskil
van dié in vooruitstrewende en gevestigde lande. Die posisie van die koloniale vrou (wit vroue
in die geval van Suid-Afrika) is ook veel meer kompleks as wat 'n mens op eerste sig sou dink.
3 Eduan Swanepoel (1998) toon aan hoe daar vyf fases in die ‘gebruik’ van die oorlogsgegewens
na die Anglo-Boereoorlog onderskei kan word. Aanvanklik was daar suiwer getuienis
(‘testimony’) en dan volg getuienis op grond van herinneringe en geheue (wat veranderinge en
klemverskuiwings vertoon). Daarna kom die fase waarin herinneringe en selektiewe geheue
gebruik word as propaganda. Dan is daar 'n fase van stilte wat oorgaan in 'n periode waarin
daar gestreef word na 'n nuutgemerkte en nuutverwerkte definiëring van identiteit. Hierdie fase
is bereik in die periode van 1990-2000.
4 Ek gee enkele voorbeelde: Marita van der Vyver se Die dinge van 'n kind (1994), Johnita le
Roux se Die Dagstêrwals (1994), Zuretha Roos se Die verdwyning van Mina Afrika (1995) en
Die tuiskoms van Mina Afrika (1996) (vgl. ook Smuts 1995). In Brug van die esels (1992) van
Dalene Matthee word die geskiedenis ook vanuit die hede beskou om die ‘kraak’ in die verlede
te vind.
5 Die gebruik van die verlede in die gesprek oor die kontemporêre identiteitsproblematiek is ook
prominent in die werk van manlike Afrikaanse skrywers en ook in die poësie, veral in 'n bundel
soos Lady Anne van Antjie Krog..
6 Lettie Viljoen is die skuilnaam van Ingrid Gouws en haar eerste vyf werke is onder hierdie
naam gepubliseer. Haar jongste roman, Buller se plan (1999) verskyn onder die naam Ingrid
Winterbach, wat haar nooiensvan is.
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Die orale tradisie in die werk van twee Afrikaanse outeurs
Abraham H. de Vries
Byna so lank as wat Afrikaanse verhale en gedigte bestaan, put Afrikaanse outeurs
al inspirasie uit orale vertellings en mondeling oorgelewerde ‘volkspoësie’. Soos
verwag kan word, was die bronne aanvanklik Nederlands, Duits en Engels, wat dan
verafrikaans is en vervorm is in al die verskillende variante. Met sy Dierestories
(1907) en Boesmanstories (vier dele, waarvan die eerste in 1919 verskyn het) begin
G.R. von Wielligh die tradisie van optekening van verhale uit die mond van inheemse
gekleurde vertellers.

President Mandela en die pryssangers
Geen ondersoek na die herontdekking van ouer skrywers in Afrikaans kan dus volledig
wees sonder aandag aan ook die vertellers en die naamlose digters in die orale tradisie
nie.1 Met die politieke bevryding en die bewindsoorname in 1994 het daar bowendien
in die oratuur interessante ontwikkelinge plaasgevind. Toe president Nelson Mandela
in 1994 ingehuldig is, was daar op die podium twee figure in tradisionele Xhosa-drag
wat buitelandse joernaliste stomgeslaan het en van wie ook nie alle Suid-Afrikaners
geweet het wat hulle funksie was nie.2 Die optrede van hierdie izimbongi of
pryssangers (enkeloud=imbongi) daardie dag, sê Russel Kaschul (1995, 69) tereg,
was waarskynlik ook vir vele Suid-Afrkaners die eerste kennismaking met een van
die oudste kunsvorme van Afrika, die izibongo, prysliedere, die uitstorting van
poëtiese aanprysing, gewoonlik (hoewel uiteraard nie by die inhuldiging nie) in
kombinasies met sosiale kritiek. Die imbongi komponeer die prysliedere nie vooraf
nie, dit ontstaan tydens die voordrag en in vele gevalle is dit eenmalige
geleentheidsliedere. Prysliedere kan aristokratiese mag, militêre prestasies, persoonlike
oorwinnings, selfs die inisiasie van seuns aanprys (De Wit en Erasmus 1993, 49 ev).
Dié vir vroue van koninklike herkoms, heet izihasho - en nóg izibongo nóg izihasho
is net aanprysend (Turner 1955; 59 ev.). Die izihasho lewer ook sosiale kommentaar,
vertel wat die gemeenskap dink. In izibongo het die imbongi insgelyks 'n
sosio-politieke funksie, hy is die stem van die gewone onderdane; hy moet ook aan
die heerser nie slegs die lof en eer van sy volgelinge toebring nie,
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maar ook kritiek laat hoor, hy moet kenbaar maak wat die volgelinge van 'n sekere
saak dink. Volgens Kashula (1995, 67) is die imbongi juis as gevolg hiervan geëerde
lede van die gemeenskap en is vele van hulle tydens die apartheidsera selfs tronk toe
gestuur vanwee hul volgehoue kritiek op hoofmanne en politici wat saamgewerk het
met die apartheidsregering.
Hoe verskillend ook die figure was oor wie die buitelandse besoekers so verbaas
was by pres. Mandela se inhuldiging, hulle was 'n bekende verskynsel in 'n nuwe
gedaante: die imbongi het, wat betref sy funksie, iets weg van die ‘court jester’, die
hofnar vir wie dit ook gaan om ‘the conscience of the King’. Dit was, soos in vele
ander gevalle, die voorkoms, die verskyningsvorm wat vreemd, misleidend was. Die
pryssanger is maar een van die vele ‘outeurs’ en prysliedere maar een van die vele
genres in die mondelinge tradisie. Saam met die verskilende vorme van ‘volkskuns’
wat opgeteken is, vanaf die eerste geskrifte, vorm al die verskillende soorte verhale,
dierestories, spookstories, sprokies, al die verskillende spontane poëtiese uitinge van
die Afrika-mens (liries of dramaties voorgedra) 'n ryk tapisserie.

Mondelinge oorlewerings as grondstof
Vir die doel van hierdie essay is nagegaan hoe aspekte van hierdie mondelinge
oorlewerings gebruik is as grondstowwe in die Afrikaanse werke van twee outeurs.
Vir die prosa fokus die ondersoek op Eugène Marais se sg. ‘dwaalstorie’, getiteld
‘Klein Riet-alleen-in-die-Roerkuil’, waarin elemente uit die Boesman3 en Khoisan
mitologie herkenbaar is. Vir die poësie is daar gekyk na hoe Boerneef die Afrikaanse
volkspoësie van die landstreek bekend as die Koue Bokkeveld in sy poësie integreer.
Eerstens die prosa.

Verkenners, optekenaars en verwerkers - 'n klein inventaris
Die Afrikaanse skrywer het nie by die volkeprobleem begin nie. Hy het
eers in tien- en tientalle studies sy mede-vastelandbewoners begin verken,
begin verstaan... (Louw 1964, Inleiding, 7).
Die bekendste ‘verkenners’, die eerste optekenaars in die Afrikaanse letterkunde van
die mondelinge oorleweringe van die Boesman en die Khoikhoi is naas G.R. von
Wielligh, met sy genoemde Boesman-Stories, ook die sendelingseun en Sothokenner,
G.H. Franz, met Moloisi die Wyse en Moeder Poulin. In 'n meer romantiese toonaard
is daar P.J. Schoeman se verskillende Fanie boeke: Fanie se veldskooldae en Fanie
word grootwildjagter, soos ook sy Swerwersprokies en Op ver paaie. Byna altyd
vergesel van belangrike volkekundige wetenswaardighede is Minnie Postma se
optekening van verskeie Sotho-legendes, waarvan 'n keur saamgestel is met 'n belang-
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rike voorwoord deur Hennie Aucamp onder die titel, As die maan oor die lug loop.
Bleek en Lloyd se standaardwerk van opgetekende en vertaalde Boesmanverhale
Specimen of Bushmen Folklore het in Engels verskyn.
In sy versameling Afrika-verhale, Wys my waar is Timboektoe meld Hennie
Aucamp (1997, 3) dat die publikasie van etniese materiaal vroeër 'n belangrike
komponent was in Afrikaanse tydskrifte en dat hierdie verhale gewild was omdat
die Afrikaanse leser daarin sy eie préliteratuur herken het: jagstories, liegstories,
spookstories. Hy noem ook die name van ander optekenaars: Otto Schwelnuss, Hélène
de Villiers, J.H. Bothma en Marié Opperman. Hierdie tydskrifpublikasie van
opgetekende stories het in die laat veertigerjare begin afneem, veral nadat G.H. Franz
se werk deur 'n leser van Die Huisgenoot as ‘kaffergemors’ verwerp is in 'n brief aan
die tydskrif. Apartheid en rassisme het 'n tol begin eis ook in die ‘verkennings’. Dit
kon egter niks verander nie aan een van die blywendste, toe reeds gevestigde, erfenisse
uit hierdie optekeninge: die figuur van die wyse Afrika-vader of -moederfiguur
(Moloisi, Poulin, die vaderfigure in Schoeman se verhale, die outa Hendrik van
Marais se ‘dwaalstories’), almal natuurlike begeleiers, gesagsfigure met kennis en
lewenswyshede wat geslagte opgedoen het in hul oorlewingstryd teen 'n genadelose
natuur.
Daar is tans in aansluiting by tendense wêreldwyd, soos o.a. Helize van Vuuren
(1996: 50) aantoon, by veral Afrikaanse skrywers, ironies genoeg, 'n herlewing in
die gebruik van materiaal uit die Boesmankultuur, ironies want ‘soos die autochtone
in Noord-Amerika, Nieu-Zeeland, Australië en elders is ook die Boesmans deur die
eerste nedersetters uitgewis en vervolg.’
Die hernieude gesprek met die kuiture van ook ander inheemse Afrika-mense is
nie, soos dit mag voorkom, 'n funksie van slegs die politieke bevryding nie. Benewens
die vroeë verkenners het dit in die sestigerjare reeds hervat in byvoorbeeld die poësie
van Abraham Fouche: Weeskinders van die hemelgod (1967) en Boesmanverse
(1972). Meer resente werke is Thomas Deacon se Die predikasies van Jacob Oerson
(Griekwaverse); Donald Riekert se Halfmens en Heuning uit die swarthaak (Tswanas
en Boesmans). Op hoër niveau is daar die afdeling ‘volopkos’ in Petra Müller se My
plek se naam is Waterval en Wilma Stockenström se bundel, Van Vergetelheid en
van Glans. Van laasgenoemde sê John Kannemeyer (1983, 517) tereg: ‘'n Mens kry
die gevoel dat sy feitlik die hele kollektiewe onbewuste van Afrika met haar saamdra.’
In die prosa maak George Weideman in sy kortverhaalbundel Die donker melk
van daeraad gebruik van ‘oustories’ van veral Namas, Oranjerivier-mense. Daar is
Piet van Rooyen se Die spoorsnyer en Agter 'n eland aan (Boesmans) en in Riana
Scheepers se verhaal ‘Babanango’ teken sy die Zoeloeverhaal op oor die oorsprong
van hierdie pleknaam in Zoeloeland; nog interessanter is haar ‘Abantu oNgoye’ (albei
uit Die ding in die vuur), 'n moderne volksvertelling oor die stigting van die
Universiteit van Zoeloeland.
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Dwaalstories en veral klein riet, die boesmantjie
Die mondelinge tradisie van Afrika bestaan uit die verhale en die liedere en die
wyshede en die lewensinsigte en ook die praktiese oorlewingskennis van kleine
mense in 'n ontsaglike groot ruimte. In die werklike lewe is die kleinstes van postuur
die Boesmans. En een van ‘voorstes’ onder hulle, so vertel Eugène N. Marais se
verhaal is die ‘vaal Boesmanjie’, ‘Klein Riet-alleen-in-dieRoerkuil’. Hierdie verhaal
is een van die vier sogenaamde ‘Dwaalstories’ wat van Mei tot Augustus 1921 in
Die Boerevrou verskyn het, volgens Marais self, die benaming vir 'n inheemse soort
sprokie ‘..sommige net 'n aaneenskakeling van woorde met 'n dowwe skaduwee van
betekenis.’ In 1927, toe dit in boekvorm verskyn, voeg hy 'n ‘Inleiding daaraan toe,
waarvolgens hy hierdie stories by 'n sekere ‘ou Boesman’, ou Hendrik gehoor het.
Hy het 'n paar onmiddellik na die vertel neergeskryf, maar nie ‘woord vir woord’
nie. Hoewel daar 'n tekening van ou Hendrik bestaan deur die bekende kunstenaar
Erich Mayer ‘waarop Ou Hendrik, ondanks sy verflenterde hoed en klere nog steeds
'n waardige, patriargale indruk maak’, waarsku Leon Rousseau (1974, 255) dat Marais
dikwels sy lesers op 'n dwaalspoor lei. Hy vermoed dat die benaming, ‘dwaalstories’
(soos Marais se skuilnaam, Klaas Vakie) subtiele spot kan wees met sy eie
morfienverslawing en miskien ook met Hendrik, want die beste storievertellers
daardie jare was ook daggarokers, die gebruik van dagga is oogluikend toegelaat.
(Dagga=cannabis.)
Waaroor dit hier gaan, is die vormgewing, wat afwyk van die ander opgetekende
Boesmanstories. Van Wyk Louw (1961, 133) het waarskynlik gelyk in sy vermoede
dat Marais ‘sy eerste Dwaalstories gans anders geskryf is as die paar Boesmanstories
wat hy geken het....en dat hy met hierdie enkele bladsye 'n volkome eie literêre rigting
ingeslaan het’. Louw se verslag van sy leeservaring van die dwaalstories stem in vele
opsigte ooreen met die meningskurwe wat deur die jare in die literatuur oor die
verhale ontstaan het:
Moet ek erken, heel vroeg was hierdie stories vir my ‘oulik’, ‘nie onaardig’,
‘fyn’? Eers baie, baie later ‘sjarmant’, ‘fassinerend’. Vandag sou ek sê:
hierdie vier stukke is van die grootste prosa in ons taal.
Vir die Europese leser behoort die verhaal van Riet bekend voor te kom, maar in 'n
ander gedaante. Watter gedaante hou ek vir 'n oomblik agterweë. Hierdie
‘dwaalstories’ is nie variasies op opgetekende Boesman of Khoisan verhale nie. Daar
kom in Riet-alleen net een herkenbare naam voor: Heitsi-Eibib. Die ander: Nagali,
Rooi Joggom, Klipdag-Eenoog, en die plekname: Gammadoekies, Moetmekaar se
drif, Middelberg se nek is nie bekende figure of plekke nie.
Wat gebeur in hierdie verhaaltjie? Op 'n plek genaamd Gammadoekies kom daar
'n ‘groot gevaar’. Die ‘tgorra’ waar Gammadoekies se mense die hele nag om die
vuur sit en kajuitraad hou, is volgens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal 'n
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vlak watergat, gew. een waarin water syfer en wat in droë rivierbeddings
of dryfsand gegrawe is; syfergat, syferwater, graafwater - veral in N.W.
Kaapland en Suid-Wes-Afrika. Gorra in Hottentots beteken ‘na water
grawe’, of ‘water wat deur grawe verkry is’, graafwater.
Maar water is daar dié nag juis nie in die tgorra nie, daar brand 'n vuur. En juis die
vuur in die tgorra verskaf 'n moontlike verklaring vir die ‘groot gevaar’. Syferwater
is vir hierdie nomade 'n laaste hoop in tye van droogte; as daar nie meer syferwater
in die tgorra is nie is die groot gevaar 'n groot droogte. Op die droogtegevaar reageer
hierdie mense vreemd: die vrouens (‘meide’) skree: ‘Hot-'tgorra’ en die mans ‘is so
bang dat hulle toonnaels kletter en die sweet drup van hulle lyf in haelkorrels. Elkeen
kan die vuur met een asem doodblaas.’ As 'n mens bang word kan, in Afrikaans, jou
tande opmekaar klap, maar darem nie jou toonnaels nie. Vir wie droogte 'n
lewensgevaar is, moet egter die gode oorhaal om dit te laat reën. En in verband met
die reënmaakseremonies van die Khoisan haal Schapera (1930, 220) Hahn se
waarnemings aan: die reënmakers het hul urine in die brandende vuur gesprinkel,
hulle naels afgesny en in die vuur gegooi en dan was hulle verseker daarvan dat dit
sou reën. Ek vermoed dat die vrouens se 'tgorra in ‘hot - 'tgorra!’ nie dieselfde is as
die nag se sitplek nie, maar 'n voorspelling van wat met Riet sal gebeur as hy verkeerd
maak; ‘tgorra’ is ook herleibaar tot 'n woord wat in Afrikaans voorkom as ‘ghoera’,
'n snaarinstrument. Indien my redenasie korrek is, kan die ‘hot-’ voor die ‘t'gorra’
gelees word as 'n uiting waarmee maat gehou word, dus die ‘hot-’ van die woord
‘hottentot’ (sien Nienaber 1963, 73). Die vroue inkanteer dus die belangrikste woord
in die dreigement: ‘ritme-ramkie, ritme-ramkie’. 'n Onheilspellende voorspelling.
Hierdie klein boodskapdraer, wat so vinnig kon hardloop, word na ene Rooi Joggom
gestuur met 'n boodskap wat die siener Klipdas-Eenoog agtermekaargesit het, en hy
word gewaarsku: ‘Pasop vir Nagali: sy sal jou op baie maniere voorlê; sy het sterk
toorgoed. As jy verkeerd maak, word jou lyf so styf gespan soos die snaar van die
groot ramkie.’ Wie Nagali is, weet ons nie, maar wel wie die boodskap gegee het en
na wie toe hy gestuur is. Die boodskap kom van sy oupa (sy ta se ta), ou Heitsi-eibib,
volgens Hahn (op. cit.) een van die drie gode in die Khoisan-mitologie. Heitsi-eibib
se teenstander in die goderyk was //Gaunab, die naam wat deur sendelinge gebruik
is vir die duiwel, wat aanspreeklik was vir alle kwaad. Die derde god was 'n soort
reddersfiguur, die reëngod, Tsui//Goab, wat volgens oorlewering in die ‘rooi hemel’
of ‘rooi lug’ gewoon het en wie se naam soms vertaal word met ‘Rooi Dagbreek’,
die Rooi Joggom van die verhaal. Die gebeure kan soos volg vereenvoudig word:
Heitsi-eibib stuur, vanweë die groot gevaar van droogte, sy kleinseun, klein Riet, na
Tsui//Goab (Rooi Joggom) met 'n boodskap. Hy waarsku die boodskappertjie teen
//Gaunab (Nagali).
Riet vertrek ‘toe die dag wit word’, hy dra sy ‘uitspeelstel’ saam en, om nie te
vergeet nie, sê hy die boodskap op en slaan met sy regtervuis teen sy voorkop. Die
woord ‘uitspeelstel’ is nie in Afrikaans bekend nie, die funksie daarvan kan egter
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afgelei word uit die aandag wat die ‘skraal Boesmanmeidjie’ daaraan skenk. As die
ou siener sê: ‘Arrie! Die vonke sit in die wolf se stert’ is dit waarskynlik nog 'n
voorspelling: Riet is nou haastig, maar hy gaan 'n draai hardloop en terugkom. Volgens
Marais se aantekeninge by Dwaalstories en ander vertellinge van 1927 is ‘wolf’ die
bynaam vir iemand wat mank is in die een been, dus in 'n oop wêreld sonder bakens,
soos die woestyn, in 'n sirkel kan loop.
In wat vervolgens met hierdie boodskappertjie gebeur, word hy toenemend 'n
slagoffer, toenemend personifikasie van noodlot; die ‘skraal Boesmanmeidjie’ vat
sy uitspeelstel, Nagali se warrelwind uit die groot woestyn is kennelik ‘bo sy
vuurmaakplek’ (in haar spot met hom gebruik sy hierdie bekende Afrikaanse gesegde
vir magteloosheid). Die tweede dwaling skakel direk met die eerste. Volgens alle
aanduidings in die teks hardloop hy, toe hy die dreigement onthou, hard (hy ‘eet die
pad’; hy ‘stuit’ by die Boesmantjie). Daarom dat die vaal Boesman se vraag so
uittartend is: ‘Wat is die treur dat my boet vandag so stadig loop?’ In hierdie dwaling
bepaal die Boesman ook nou die rigting waarin hulle moet hardloop (leegte toe in
plaas van berg uit) en weereens herken Riet die gevaar, Nagali se oribietjie (soort
bokkie), te laat.
By Moetmekaar se drif kom die gevolge van al Riet se dwalings bymekaar: hy het
sy boodskap vergeet, hy het ook vergeet Nagali het die mag gekry oor die krokodil.
As gevolg van die ompad saam met die laaste Boesman kom hy in die donker daar
aan en sien dus die krokodil aan vir 'n soetdoringstomp. Die voorspelling in sy naam
word bewaarheid, hy beland in die maalgat, en daarvandaan op die sandwal
waarvandaan hy gekom het, maar nou sonder om dit te weet. Hierdie
monster-in-die-fontein situasie by Moetmekaar se drif kom in vele sprokies en
legendes voor: Beowolf, Siegfried; ook in Marais se eie gedig, ‘Mabalel’. Meer nog:
Heitsi-eibib was, volgens Hahn (1881; 4 ev.) ook 'n profeet ‘who could tell to new
born children as well as to heroes their fate’. Toe sy kleinseun nog in die dra-vel sit,
het hy hom dan ook 'n naam gegee het wat sy toekoms ongenadig reg voorspel het.
Die nag by Moetmekaar se drif het hy letterlik Riet- alleen-in-die-Roerkuil geword.
As die krokodil hom op die sandwal uitgooi, onthou hy weer die boodskap, maar die
skade is gedaan, sonder om dit te weet, hardloop hy terug Gammadoekies toe, waar
hulle ‘die vuurtjie dood(..)maak van Riet-alleen-in-die-Roerkuil’.
Opsommend: 'n uitsonderlike indiwidu (‘eerste boodskapdraer’) kry 'n opdrag en
word gewaarsku teen gevare langs die weg. Die gevare is egter vermom, word almal
te laat herken, en hulle oorrompel die gestuurde. Die opdrag (‘boodskap’) gaan
verlore en die held kom tot 'n tragiese einde. ‘Klein Riet-alleen-in-die-Roerkuil’ volg
dus ongeveer dieselfde verhaalpatroon as Rooikappie. Die broeders Grimm se
‘Rothkäppchen’ uit 1812 was die eerste waarin die die jagter-redder voorkom4 ter
bevestiging van die Biedermeier of Victoriaanse beeld van klein meisetjies. In die
veel vroeëre Charles Perrault-variant, ‘Le Petit chaperon rouge’ eindig die verhaal,
soos in die oudste volksvertelling, met die ouma en die dogtertjie wat deur die wolf
opgevreet is, gevolg deur 'n moraliserende gediggie:
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The story teaches that the very young
and little girls more surely than the rest,
- sweet, dainty things, clothed in their Sunday best should never trust a stranger's artfull tongue.
Small wonders if these guileless young beginners
provide the wolf with some of his best dinners. (Degenaar, op. cit.)

Die realiteitsbeeld van noodlot en magteloosheid kom ook voor in ander werke van
Marais: in die volkome weerloosheid voor die dood van van 'n Mabalel wat deur die
krokodil, Lalele ingewag word en wat selfs nie deur die ‘spiere van 'n tier of die
vlerke van'n gier’ gered kan word nie; in die eensaamheid van die meisie wat
permanent alleen bly (‘Die Towenares’), in die almag van die Noodlot
(‘Skoppensboer’). Die klassieke sprokie is bevestigend van die sosiale orde, daar is
aanvaarding dat ‘domination and submission are the natural bases of human
relationships’ (Stiebel, aangehaal deur Degenaar, op. cit.) Daarom dat John Miles in
1991 die struktuur van Riet-alleen gebruik in sy onthutsende semi-dokumentëre
‘polisieroman’ Kroniek uit die doofpot (sien Roos in Bronnelys), 'n roman wat verslag
doen van die ondergang van 'n goeie mens en leier omdat hy met vuur speel in sy
onvermoë om die magshiërargie in die polisiediens te aanvaar as skuiling vir
misdadigheid.
Interessantheidshalwe: in die Sotho-variasie van Rooikappie, ‘Makwabitsana’,
soos opgeteken deur G.H. Franz, is die hooffiguur, anders as Rooikappie in al die
verskillende variasies, ook 'n seuntjie.

2 Boerneef en die Afrikaanse volkspoësie
Die digter D.J. Opperman se bekende hommage aan Boerneef lui soos volg:
Ek dank jou vir jou menslike relaas
van stedelinge in 'n stad misplaas.
Wat anders is die lewe as 'n hunkering
verby die stoflike na 'n Boplaas.
Uit Blom en Baaierd

Boplaas is die naam van die boerdery in die streek bekend as die Koue Bokkeveld,
waar die latere I.W. van der Merwe op 11 Mei 1897 gebore is en opgegroei het. Sy
prosa, veral in Stad en land, en gedeeltelik ook sy poësie tematiseer inderdaad, soos
vele ander werke oor die trauma wat verstedeliking vir die plattelandse
Afrikaanssprekende ingehou het, die verskille tussen die (verromantiseerde) plaaslewe
en die negatiewe eienskappe van die grootstadsbestaan:
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Van al my land se Tafelberge
is daar vir my maar twee
dis die Tafelberg by Boplaas
en sy Ouboet by die see
by Boplaas se berg was ek 'n kind
met 'n kind se huil en lag
by sy Ouboet word ek rebelserig oud
met 'n ou man se dink en wag
die begin op die plaas was waterpasreg
maar hoe rym jy die ouderdom weg
met 'n ou man se pieker en wag
(uit Palissandryne, 1964)

In vele, en van die beste, vroeë Boerneef-verse is die spel met klank, met assosiatiewe
spronge - dit wat 'n mens assosieer met die eksperimentele poësie - nog in balans
met ‘inhoud’: besinnings oor lewe, dood, ouderdom, verlange, ens. In die volgende
gedig bly die Boesmanlandse Alleman onderweg: land bly laan, plek bly weg,
Boesmanland word, soos Boplaas in Opperman se spel met die plaasnaam, 'n
uiteindelike staanplek, plek van aankoms, 'n soort hemel, maar, ‘moersver
hiervandaan’:
Lokkiester lokkiemaan?
geen dwaallicht vaak voor starren aan?
maar Boesmanland bly Boesmanlaan
en staanplek moersver hiervandaan
(uit Ghaap en Kambro)

(Eerste regel: lok die ster? Lok die maan? Tweede regel: vgl. Ndl. Gesang 20. 3: Hij
die zijn eigen weg wil gaan,/ Ziet dwaallicht vaak voor starren aan...)

Eenvoud nie beperkend
In wat volg, sal ek aantoon dat die relatiewe eenvoud van hierdie
Bokkeveld-‘grondstowwe’ nie so beperkend is as wat die nadruk op die teenstelling
stad en land laat vermoed nie, dat die ooreenkomste met die Nederlandse
eksperimentele poësie van die Vijftigers ingrypender is as wat aanvanklik vermoed
is en dat sommige aspekte van Boerneef se poësie inhoudelik veel ryker is as
palissandryne en ander ryme ‘so borenstevol plaaslikheid’.
Die ‘grondstowwe’ van Boerneef se poësie is vir die meerderheid Afrikaanse leser
herkenbaarder as dié van Marais se dwaalstories. Dit is voortdigtings op, variasies
van, verwerwerkings en uitbreidings van, reaksies op ‘allemansgoed’ (veral uit,
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maar nie beperk tot, sy jeugwêreld, die Koue Bokkeveld): raaisels, spreekwoorde,
byname, kindergedigte, boererate, volksmedikamente, toorliedjies, dansritmes,
volksliedjies, dop- en daggaryme, geestelike liedere. En in die verwerking hiervan
word daar gebruik gemaak van verskillende sprekers: ontheemdes en misplaasdes,
stemme van stad en land, maar ook vele meer, onder ander:
die volkse rymelaar (‘Van Klapmuts tot Kalvinie/ is 'n helske ent swaer Tinie’
- Krokos),
die drinker (‘Die vaaljapie is te flou vir my’ - Palissandryne)
die romantiese minnaar (‘Die berggans het 'n veer laat val’ - Ghaap en kambro)
die selfspotter (‘Ou Sakman skryf die woorde moeisaam neer’ - Op die flottina)
die spogter (‘My naam is Kolie Saasveld/ ek betaal al die meire se slaapgeld’ Krokos),
ook die kunskenner(‘en ek het volop kos en volop tyd/ en pranaslandskappe en
pranaskleur’ - Op die flottina),
die procédébewuste (‘hoevil woorde is daar nodig/die meeste is tog maar
oorbodig’ - Op die flottina),
die liefhebber van die Nederlandse digkuns (‘ek loop op straat en dink aan J.C.
Bloem/ aan Het Verlangen en De Nederlaag/ en aan sy nooitvolprese
herfsmusiek’ - Op die flottina).
In Afrikaans is die term ‘eksperimenteel’ van vroeg af al in verband gebring met wat
hierbo die ‘grondstowwe’ van Boerneef se poësie genoem is en die moontlike
ooreenkomste tussen Boerneef se poësie en die van die atonales word telkens genoem.
Op die vraag of daar in Afrikaans ook ‘eksperimentele poësie’ bestaan, sê Van Wyk
Louw dat hy omstreek 1955 aan sy gespreksgenote in Nederland verduidelik het:
‘Ons hét; maar óns soort eksperiment met poësie sal nie in die kafee of
kunstenaarskroegie alleen kan plaasvind nie; dit sal ook met die ashoop, die vuurtjie
op die werf, die oesland, die volk se dans, toor en godsvrees te doen hê.’ (1982, 138).
Hoewel hy hier hoogswaarskynlik verwys het na die afdeling ‘Klipwerk’ in sy bundel
Nuwe verse (1954) is die ‘eksperimentele poësie’ soos hier begryp, ook van toepassing
op Boerneef.5
In 1967 skryf W.E.G. Louw in 'n artikel ‘Het vertolker van Boerelewe in Afrikaans
geword’ by geleentheid van Boerneef se sewentigste verjaarsdag:
...ook in die na-oorlogse sg. ‘esksperimentele’ poësie word verskeie van
die aspekte [musikale aspekte in Gezelle se sg. ‘kleem-gedichtjes’ -AdV]
weer vir ons eie tyd vrugbaar gemaak. Dit het Boerneef ook gedoen met
die taal en die verbeeldingswêreld van die boer en die bruinmense.
Ook C.N. van der Merwe (1981, 17) verwys in sy ‘Boerneef-boek’ na die
ooreenkomste tussen die Bokkeveldse ‘rympies’ en die werk van die Vijftigers:
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Dit sou Hendrik Vuurdassie verbaas het om te weet dat sy rympies aansluit
by die heel jongste ontwikkeling (op daardie stadium) in die Nederlandse
poësie, nl. dié van die sg. ‘Vijftigers’ wat die digkuns van die oorheersing
van die logika wou bevry en geëksperimenteer het met die moontlikhede
van klank.
Dit is egter eers in 'n essay, ‘'n Vijftiger in die Koue Bokkeveld?’ wat in verkorte
vorm gebruik is in sy Inleiding tot sy Boerneef-keur, Die berggans het 'n veer laat
val, dat Wium van Zyl die ooreenkomste tussen die werk van die Nederlandse
Vijftigers en Boerneef in detail ondersoek. Hy vind dat hierdie ooreenkomste die
rede mag wees waarom sy poësie in 1958 en daarna so 'n moderne indruk gemaak
het. ‘Hy het,’ sê Van Zyl (1998, Inleiding) ‘daarin geslaag om die kunsgrepe van die
radikale vernuwers van die Nederlandse poësie in die twintigste eeu te heg aan
demente in die Afrikaanse kultuur wat oënskynlik die grootste afstand met Europa
vertoon, naamlik die volkspoësie. Só het hy hulle groot strewe na die primitiewe
oortref.’6
Ek skenk vervolgens aandag aan tematiese momente in Boerneef se poësie wat
vreemd is aan die stad-en-land-literatuur, en toon aan hoe een van hierdie momente
ontwikkel uit die ‘grondstof’. Van Wyk Louw (1970, 48) het reeds beweer: ‘Hy het
later in sy Bokkeveldtaal oor dinge gepraat waarvan ons ouer Bokkeveld nooit geweet
het nie, en met woorde wat hulle moeilik sou verstaan het.’
In teenstelling tot die ander stad en land literatuur, kom in sy gedigte dikwels 'n
bewustheid voor van verskillende aspekte van dig en gedigte, bv. die oorsprong van
verse (‘Hy praat nog so toe gebeur daar 'n ding/ wat 'n rympie knaend deur sy kop
laat sing’ - Palissandryne), van prosesse in die digkuns (‘Ou Sakman skryf die woorde
moeisaam neer’), van die elemente, bv. klank (‘van betekenis kry ek soms meer as
genoeg/ ek verseg om te vra wat beteken die klank’- Palissandryne), bewustheid van
die aard van die produkte as woordwerk (‘hoevil woorde is daar nodig/die meeste is
tog maar oorbodig’ - Op die flottina) en bewustheid van die beperkinge van die
digterskap (‘my spel is alte nietig vir die ewigheid/ klink skaars 'n rukkie hoorbaar
voor dit sterf’ - Op die flottina). Bewustheid ook van die historiese konteks waarbinne
die gedig verskyn (‘Hy' 'n rymelaar van toet/ wat alte kleurloos skryf/ en niks oor
1963...’ - Palissandryne). Die bundeltitels met hul musikale en digterlike assosiasies
Mallemole, Pallisandryne en Op die flottina is trouens al 'n aanduiding van hierdie
digkuns as 'n bewuste proses.
Van die volgende gedig is verskillende variante bekend. As daggarym, 'n rympie
wat opgesê is voor en tydens die rook van cannabis, is dit opgeteken deur D.H. van
Zyl in Swerwerspore, en daarna deur Hennie Aucamp (1997, 190 ev). Die variant
wat Van Zyl opgeteken het (1984, 90) is 'n mengsel van doprym, snelsêer en
tongknoper. In die Sederberge kom die Alkaster-‘skinnerstorie’ oor herkoms van die
‘skinnerstorie’ oor herkoms van die ‘duusbaster?) wat Van Zyl opgeteken het (1984,
90) voor as doprym, snelsêer en tongknoper:
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Klein Kootjie Alkaster
die wille witkoppie
die dysbaster
is die lekkerloop van Thys
as vlooi deur die dons spring
spring wolf deur die dorings...etc.

In Boerneef-verse kom, soos in sy kortverhale, raspejoratiewe en stereotipes algemeen
voor. Lang Loekas Alkaster is, in sy voortdigting op hierdie snelsêer, buite die eg
gebore, sy pa is 'n Kapenaar van gemengde bloed. ('n Geelbek is 'n soort vis, vandaar
die assosiasie met waarskynlik die Kaapse weskus.)
Die belangrikste toevoeging in die Boerneef-vers is dat, soos Andries Harlekyn
in ‘Teen die helling’ simbool word van die mens se vreemdelingskap op aarde, so
word Lang Lukas Alkaster, wat vanaf die vierde alinea self aan die woord is, nie net
die temmer (‘leiselhouer’) wat met vaste hand die wa en osse oor ‘moerasrivier’
moet kry nie. Daar huiwer ook op die agtergrond die kunstenaar wat nie bang is vir
vormdissipline (‘vir die blink stang van die hotvoorhings’) nie en wat met rym en
klank (‘gee die rieme en snare’), sorg dat die wa (die kunswerk?) oor die drassige,
die ongevormde, ‘dreun’. Die opvallende ‘volkswaarheid’ oor die vlooi en die wolf
word weggelaat; sou dit die nadruk te veel laat val op die ‘skinnerstorie’?
Lang Loekas Alkaster
die ongeëgte kjend
van die ou bruin geelbekbaster
sê wies dan bang
vir die blink stang
van die hotvoorhings
ek is die leiselhouer van Boplaas
keelspek en kaiïngs
gee die rieme en die snare
ek vat hulle vas aljimmers vaster en vaster
swernoot ja staan syntoe staan trug
hoor hoe dreun die wa oor moerasrivierserug
(Uit Palissandryne)

Aanvullend tot die kunsbewustheid word in sy latere werk ook die beeldende kuns,
die Nederlandse letterkunde, klassieke musiek en die werke van ander Afrikaanse
digters as verwysingsvelde gebruik: die skilder Pranas Domsaitis se Karoolandskappe,
Jeroen Bosch se ‘Tuin van aardse vreugdes’, die werke van Etienne Leroux, J.C.
Bloem, N.P. van Wyk Louw, D.J. Opperman, die musiek van Mozart. So sluit die
spotvers ‘Vannie eenkant skollie poelpetane’ (Op die flottina) aan by Opperman se
‘Sprokie van die Spikkelkoei’ en is ‘Jy kla dat ek en anner vir
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jou lag’ 'n antwoord op Van Wyk Louw se ‘Man in frokkie’ in Tristia. Trouens, daar
ontstaan in hierdie verse 'n duidelike verdeling tussen dié waarin die ander kunswerke
as verrykende verwysing gebruik word (Pranas Domsaitis se Karoolandskap in ‘Erens
in die Kro het ek 'n skerm’ (Op die flottina) en dié waarin daar op minder geslaagde
wyse gereageer word op ander kunswerke, soos in byvoorbeeld ‘Nou skryf ek
malkopwoorde’, waarvan Hennie Aucamp selfs twyfel of dit heeltemal tot sy reg
kom sonder verwysing na die tekening, ‘People thinking’ van Sheila McCorkindale
na aanleiding waarvan dit geskryf is; in Op die flottina het hierdie verwysing
weggeval.
Reeds al ingebed in die algemene volkskuns is die agtergrond van ‘Die skunnige
skinnery..’ in Palissandryne. Volgens Van Zyl (1975, 64) is dit die volgende: in J.
van Vloten se Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen (1872) verskyn 'n ‘speelrijm’
wat dan mettertyd as ‘snelsêër’ of tongknoper in Afrikaans 'n hele aantal variante
kry. In die Nederlandse gediggie en in die variant daarvan wat in die Koue Bokkeveld
bekend is, is daar 'n waarskuwing dat ene Anke Manke Janse Jan Franken (Janke
Melanke Langklaas Franke in die Bokkeveld) planke verkoop wat 'n mens liewer
nie moet aanskaf nie, dis ‘bedorwene planke’.
Te Rotterdam op de Keizersbrug
Stond een ventje met een kromme rug,
Hij heet Anke Manken,
Janse Jan Franken.
Hij verkoopt delen en planken.
Vrienden, zie toe,
Dat jij geen planken
Janse Jan Franken
Op en doet
Want die planken
van Anke Manken
Janse Jan Franken
Zijn zelden goed.

Boerneef se gedig, 'n speelse verdediging van ‘die kranke Jankemalanke’ se
Sederbergse sederhoutplanke teen die jaloerse ‘skunnige skinneraars’ is benewens
snelsêër, met byvoeging van 'n paar klankknopers, ook 'n klein inventaris van die
gebruike van sederthoutplanke deur die ‘Kouebokvellers’:
Die skunnige skinnery van die skinneraars darem
opdeesaardbobeven
dink maar net aan die geval van die kranke Jankemalanke
Langklaasfranke en die skunnige skinnery
oor sy vrot eikehoutplanke
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alles onwaar suiwer skunnige skinnery en louter
laelakkery
Jankemalanke Langklaasfranke se planke was immers
altyd sederhoutplanke
van die Sederberg se alleronverganklikste
sederhoutplanke doodkisplanke en annerkisplanke
en altevol spoggerige
breë lekkerruikbinnedeurplanke
vra gerus vir die Kouebokvellers en die Klanwieljammers
en die Woeperdallers
hulle sal sê Jankemalanke Langklaasfranken se planke
was altyd sederhoutplanke
en nooit vrot eiekehoutplanke nie
darie storie van die vrot eikehouplanke
was die skunnige skinnerstorie van die jaloerse Kwaadstokerkwanselaar
wat van sy eie vrot eiekehoutplanke nie ontslae kon raak nie en toe met sy
skunnige skinnery teen Jankemalanke Langklaasfranke begin het
o, die skunnige skinnery van die aardse aartskinneraars
darem tot op hierdie heden opdeesaardbobeven
(uit Palissandryne)

Plaassimbole en mallemole
Laastens is daar die gedigte waarin met transponering van volksidioom en met behoud
van 'n minimalistiese wêreld: 'n grasperk, 'n tuinslang, 'n bank (‘Jy gee vir ons net
kriesels en skerwe’ is die klagte in Krokos al) nie meer net die bekende plaassimbole
van berge, dors en veldkos, aan bod is nie, maar die ‘mallemole’ van iets dreigenders,
meer chaoties, mal selfs (‘mallemo’), maar dan mal as as enigste antwoord op 'n
kosmiese waarom (‘warombamba’):
Pierambamba koesnaatjie is klein
mallemo mallema mallemyn
kierangkarba te vrank jou wyn
mallemo mallema mallemyn
dit is dit issie dit is asyn
mallemo mallema mallemyn
warombamba warombambyn
mallemo mallema mallemyn
(uit Mallemole)
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Palissanderhout is 'n donker houtsoort. Dat daar 'n ooreenkoms is tussen sy eie
flottinaspel en palissandryne, en die slampamperliedjies, die woordpaljas van die
digter, Leipoldt word bevestig in Boerneef se hommage aan sy groot voorganger:
Langs hierdie selfde state op hierdie einste plek
het 'n groot digter loop en slampamper
eensnaarramkietjie was sy instrument
boege en kanniedood sy woordpaljas
met reënboogskuim van storremsee
om krag aan die paljas te gee
hoe het hy tog ons Boland liefgehad
ek dank hom vir polfyntjie en slampamper
met hierdie donker fluit van palissander
(uit Palissandryne)

Oor die wat hy noem die dubbelbodem van Boerneef se ewig-jeugdige poësie: die
hart van die volkse en die allerpersoonlikste van bv. hierdie later gedigte, sê André
P. Brink (1980, 41) die volgende:
Wat essensieel dan gebeur, is dat by Boerneef die digaksie as sodanig 'n
proses van werklikheidskepping word: nie ‘emotion recollected in
tranquility’ nie maar herinnering omvorm tot blywende musiekspel waar
alles in verhoogde intensiteit saambestaan (‘geen lam blêr so geen geel is
ooit so geel/ laat ek my dan van die dinge maar verbeel/ hier by Drie
Susters en die pranasgeel’)... Daarom word dinge meer as dinge: daarom
word hulle oerdinge - daarom gryp vers na vers (soms spontaan, soms te
opsetlik) uit 'n stadsbestaan na onthoude vertroude dinge wat deur die
onthou verewig word: na jakkalskosgirnaat laans Krovuurvlam’, na
‘Krogoed’,.... na die soort geloof wat voortkom uit ‘jare van opgeefsel en
brand’.
Ten slotte: hierdie ondersoek het klem gelê op verwerking as literêre aktiwiteit wat,
naas die optekening van orale vertellings en volkspoësie, daartoe bydra om hierdie
‘verkennings’, wat nogtans ‘randverskynsels in die literêre sisteem’ gebly het
(Hattingh 1994, 39), te verwerk tot hoofstroommomente. Hierdie aktiwiteit, hierdie
geïnspireerde wisselwerking tussen twee vastelande, tussen Afrika en Europa, vind
reeds van vroeg af vorm in die Afrikaanse letterkunde.
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Eindnoten:
1 'n Opmerking van Van Wyk Louw oor ‘volkspoësie’ en wat hy beskou as 'n tipiese denkfout
van die Romantici: dat dit die ‘volk’ is wat ‘volkspoësie’ maak, is hier ter sake. ‘Die “volk”’,
sê Louw (1970; 96) ‘skep nie; maar hy voel aan, hy sif hy onthou, hy kan nog herrangskik. Die
anonieme volk kan alles doen wat 'n groep kan doen, maar niks van die dinge waarvoor 'n
indiwidu noodsaaklik is nie - en “skep” is nou maar een van dié dinge.’
2 'n Uittreksel uit een van die president se prysliedere deur Zolani Mkiva (1995, 69), 'n student
aan die Universiteit van Wes-Kaapland, wie se oupa en pa ook izimbongi was lui soos volg
(vertaling uit die Engels van my - AdV):
Die naelstring het gebreek...
Die ankers van haat en onderdrukking het gebreek...
Was julle harte mense van Mhlabuhlangene, (verenigde Suid-Afrika),
Want die groot dag het aangebreek.
Tradisie het die leier van die waarheid geplaas vanwaar hy hierdie verenigde volk
kan lei.
Ek praat van Mandela, die grote, die een wat bekend is daarvoor dat hy die
gemeenskap kan heel...
Want die proses het begin by Hoofman Bambatha en sy voorvaders,
Hoofman Bambatha het die leisels gevat en dit oorhandig aan Langalibalele Dube
Dube het hulle gevat en vir Hoofman Luthuli gegee,
Albert Luthuli het hulle oorhandig aan Oliver Reginald Thambo.
Vandag gaan ons die beloofde land in saam met Mandela,
Die sterk een wat baie oseane oorgesteek het...
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Uit die huis van Jongintaba....die huis van Nosekeni...
Ek het Fidel Castro - die Kommandant Generaal van die Internasionale Magte hoor sê:
‘Die oorwining is ons s'n.’
Yassar Arafat het gesê:
‘Solidariteit in aksie en solidariteit vir ewig.’
Ek het Boutros Boutros Ghali hoor sê:
‘Eenheid is mag.’
Kolonel Gadaffi het geantwoord:
‘Alle eer aan die gewone mense van die wêreld.’
Dit is Mandela - die lewende legende.... ens.

3

4
5

6

Kaschula (op. cit.) merk op: ‘It is evident that the poem is mainly about praise and that the
critical element is reserved for apartheid and those who upheld it.’
‘...onlangse navorsing wys daarop dat San 'n skeldnaam is, wat ‘boemelaar’, ‘rondloper’ beteken,
'n naam deur die Khoikhoi of Hottentotte aan die Boesmans gegee as gevolg van hul nomadiese,
oënskynlik ongebonde bestaan sonder vee of vaste tuiste.’ (Van Vuuren 1995, 25).
Vir 'n veel vollediger beskouing oor Rooikappie verwys ek u na die artikel van Johan Degenaar;
sien bronnelys.
In sy bespreking van C.N. van der Merwe se Boerneef-boek, maak Van Zyl (1982,63) die
opmerking dat 'n mens in gedagte moet hou dat die term ‘eksperiment’ vir die Vijftigers eerder
‘experience’, dus eksperiment met ondervinding, beteken.
Boerneef se kennismaking met die Vijftigers en sy reaksie op die atonale poësie is op sigself
insiggewend. Hy was dosent in Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Kaapstad,
persoonlike kennis van Roland Holst, Slauerhoff en Jan Greshoff. Maar sy kennismaking met
die werk van die Vijftigers, waarvan hy beslis nie gehou het nie, het 'n vreemde konflik by hom
geskep. In 'n kortverhaal, getitel ‘kortverhaal’, uit 1958 (dieselfde jaar waarin Krokos, sy eerste
bundel poësie verskyn het), raak die hooffiguur, wat probeer uitmaak waarvoor die Vijftiger
poësie vatbaar is as dit dan nie vir uitleg vatbaar is nie, selfs die slagoffer van die ‘malende
waansin’ van die atonale poësie. Hy laat dit nota bene deurmekaarloop met die wêreld van sy
eie poësie, oestyd en koring uitwan. ‘Die tamaai ystergaffels van die reuse gooi die seemeeue
en die danebolle teen die gierende noordwestewind en op Kloofnek staan Urgdemie met sy
vervaarlike jaagbesem en hy jaag en hy besem en so 'n dorsvloer en so 'n oesdenepitte en
seemeeuafval het Urgskeet en Orgjors met kwartaalse Sinkkrankniggheidd geslaan...’ Etc.
Die kalmerende openbaring in die kortverhaal is 'n degradering van die Vijftigers: ‘Ek behoort
my te skaam dat ek my deur die atonales van toet so van stryk laat bring het.’ Tog, so ‘van toet’,
sonder betekenis (waarskynlik afkomstig van die Maleise ‘bantoet’) was die atonales nie; Van
Zyl wys in die genoemde Inleiding daarop dat in die gedig ‘“My passisandryn is 'n palimpses”
(Pallisandryne) ‘hy dan wel betekenis toeken, dat hy dig in die buurt kom van die Amsterdamse
“Vijftigers” (wat by wyse van suggestie dan wel ‘pastersteek’ (= in die kol) is.
my palissandryn is 'n palimpses
krap uit en dood perbeer dan weer
dis amper maar nog ver van Amsterdam
verdomp hoe kry 'n mens dit pastersteek
met so 'n weerbarstige palimpses
(uit Palissandryne)
Wat is die ooreenkomste tussen tussen die werk van Boerneef en dié van die Vijftigers of
atonales? Met gebruik van die ‘spelreëls’ wat R.A. Cornets de Groot aanwys by die Lucebert
bloemlesing Poëzie is kinderspel, tegniese kunsgrepe eie aan die poësie van Lucebert, wys Van
Zyl in sy genoemde seminale essay op die volgende ooreenkomste:
a. By Lucebert en Boerneef is die ortografiese maneuvers opvallend (die weglatings van punte
en hoofletters, die spaarsame gebruik van uitroeptekens en vraagtekens, die weglating van
dubbelpunte en aanhalingstekens);
b. ewe opvallend is die fonetiese spelling, naïewe spelwyse, woord- en letteropeenhoping,
letterspel, sowel as
c. klanknabootsing, herhalings en die gebruik van neologismes.
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d. Ook die handhawing van die skrywersnaam, Boerneef, ‘waarmee die skrywer homelf o.m.
karakteriseer as eenvoudige nie-geleerde’ sluit aan by Kouwenaar se karakterisering van die
Vijftigers as “hun typisch anti-intellectualistische instelling, hun verzet tegen de dictatuur van
het abstracte denken”.’
Die uitwys van die ooreenkomste, sê Van Zyl, beklemtoon dat kennis van die Nederlandse
letterkunde meermale noodsaklik is vir die verklaring van belangrike verskynsels in die
Afrikaanse letterkunde en dat ederlandse literatore wat die volle konsekwensies van hul eie taal
en letterkunde probeer bepaal nie Afrikaanse produkte kan ignoreer nie.
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'n Blik van binne: Gerrit Komrij se bloemlezing De Afrikaanse poëzie
1000 en enkele gedichten
Lina Spies
Die grensoorskrydendste daad om in die laaste desennium van die twintigste eeu
weer kulturele bande tussen Suid-Afrika en Nederland te herstel, was volgens my
ongetwyfeld meesterbloemleser Gerrit Komrij se samestelling van die bloemlesing
De Afrikaanse poëzie in 1000 en enkele gedichten. Tereg sê hy self in die voorwoord:
‘Dit is, op de rand van de eenentwintigste eeuw, de grootste bloemlezing die ooit uit
de Afrikaanse poëzie werd gemaakt’ (Algemeen Dagblad 13.3.99).
Geoordeel aan die uitgebreide artikels oor die bloemlesing in die Nederlandse
dagbladpers na die bekendstelling is daar enorme belangstelling by die Nederlandse
publiek vir dié monumentale werk. Wat die betekenis daarvan vir sowel
Nederlandstalige as Afrikaanstalige lesers sal wees, moet nog blyk, maar wat wel
vas staan is dat die moontlikheid vir Nederlanders geskep is om, weliswaar met 'n
sekere inspanning, weer poësie te lees in die taal wat die intiemste aan Nederlands
verwant is. Afrikaanstaliges kan op hulle beurt daarvan kennisneem dat hulle familie
is van ruim 20 miljoen sprekers. Van Woerden het inderdaad gelyk as hy beweer:
‘... het vlies dat Nederlands en Afrikaans scheidt is transparant’ (NRC Handelsblad
17.9.99). Sodra die drumpel tussen die twee tale oorgesteek is, wag daar vir hoorders
en lesers aan beide kante van die skeidslyn 'n ryke beloning. Jan Robbemond wys
in sy interview met Komrij in die Algemeen Dagblad van Saterdag 13.3.99 op sy
geloofwaardigheid as bloemleser: ‘Gerrit Komrij heeft een rijke ervaring in het
samenstellen van bloemlezingen. De pracht van de Nederlandse poëzie heeft hij
zichtbaar gemaakt in zijn trilogie De Nederlandse poëzie in 3000 en enige gedichten,
waarin hij de door hem uit het stof opgedolfen schatten tentoonstelt van de twaalfde
tot en met de 20ste eeuw...’ Die prag van die Afrikaanse poësie wou Komrij kennelik
ook blootlê in die bloemlesing van ‘1000 en enkele Afrikaanse gedichten’ wat hy
aan sy trilogie toegevoeg het. Oor sy ontdekking van die Afrikaanse poësie het hy
aan Robbemond gesê: ‘Meteen bij de eerste kennismaking bleek dat het een grote,
mooie literatuur is met veel gedichten die allemaal op een of andere manier fascineren.
Ik deed ontdekking
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op ontdekking, ik stuitte op verrassing na verrassing.’
Die hoop wat Komrij teenoor Robbemond uitgespreek het dat Suid-Afrikaners 'n
bietjie hartliker sal wees as Nederlanders en hulle waardering sal laat blyk, sal seker
nie beskaam nie. Eweneens sal kritiek nie uitbly nie, veral nie van geïnformeerde
lesers nie. Geïnformeerde lesers waartoe ek myself in alle beskeidenheid reken, is
noodwendig ook kritiese lesers.
Komrij het inderdaad na verborge bronne neergedaal en gedigte opgehaal waarvan
die mees belese liefhebber van die Afrikaanse poësie nog nooit gehoor het nie. Sy
bloemlesing neem 'n aanvang met die vroegste tekste wat nog in Nederlands op
Suid-Afrikaanse bodem geskryf is en die leser kan dus sien hoe Nederlands uit die
pen van hierdie vroeë ‘digters’ moeisaam en tastend tot 'n nuwe taal ontwikkel en
langsamerhand 'n steeds geskikter en gevoeliger medium vir die skryf van poësie
word.
Onwillekeurig roep Komrij se bloemlesing by die geskoolde Afrikaanstalige leser
onmiddellik 'n vergelyking op met D.J. Opperman se Groot Verseboek waarvan die
eerste uitgawe in 1951 verskyn het en die laaste in 1983. In die tydperk toe Opperman
dit reëlmatig hersien en uitgebrei het, was dit die onbetwiste barometer vir die stand
van die Afrikaanse poësie en in 'n hoë mate is dit nog die geval. Naas die omvangryke
bloemlesing Poskaarte (1997) van Ronel Foster en Louise Viljoen, wat die Afrikaanse
poësie vanaf sestig tot hede verteenwoordig, vul Komrij se bloemlesing op eiesinnige
wyse die leemte wat na die laaste verskyning van Groot Verseboek ontstaan het.
Die vroegste gedigte in Afrikaans met poëtiese waarde was geestige verse. Komrij
en Opperman is kennelik eenstemmig oor die geestige verse uit die tweede helfte
van die negentiende eeu wat 'n mens nie in enige bloemlesing uit die Afrikaanse
poësie sou wou mis nie. In albei bloemlesings verskyn F.W. Reitz se humoristiese
‘Klaas Geswind en syn perd’ en ‘Di steweltjies fan Sannie’ en S.J. du Toit se ‘Hoe
di Hollanders di Kaap Ingeneem het’, Pikkedel se ‘Op Hartebeesfontyn’ en C.W.
Joubert se ‘nuttige Reseppe’. Ook Pulvermacher se kostelike ‘Dopper Joris en zijn
zijltje’, deur Opperman se Groot Verseboek bekend en geliefd by vele Afrikaanse
lesers, ontbreek nie by Komrij nie en gelukkig neem hy ook Pulvermacher se ander
klein juweeltjie ‘Ou Abel Rasmus’ op.
Maar waar Opperman volstaan met enkele verse van kultuur-historiese belang,
dog met weinig poëtiese waarde, vind 'n mens by Komrij 'n ruim aantal: verse wat
getuig van 'n ontwakende taaltrots en nasionale gevoel met as keersy dikwels 'n
anti-Engelse gesindheid. Van C.P. Hoogenhout wat homself genoem het ‘oom Jan
wat versies maak’ en seker nie die pretensie gehad het van 'n digter te wees nie, neem
Opperman twee verse op en Komrij sewe: 'n beduidende verskil. Michaël Zeeman
kom tot die gevolgtrekking: ‘... de negentiende eeuw duurt lang, in elk geval in de
Afrikaanse poëzie’ (De Volkskrant 24.9.99). Hy het nie gelyk nie en al neem die
Afrikaanse verse uit die negentiende eeu nie meer as ongeveer 100 van
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die 1065 bladsye van Komrij se bloemlesing in beslag nie, raak Zeeman tog die kern
van my beswaar teen dié monumentale publikasie aan nl. dat die oorwig aan triviale
gedigte 'n vertekende beeld gee van die Afrikaanse poësie.
Die omvang van die bloemlesing veroorsaak kennelik vir die Nederlandse
resensente 'n leesversperring. Met hulle ingekorte geheue as gevolg van die jarelange
taboe op die Afrikaanse letterkunde - vae herinneringe aan Afrikaanse liedjies uit
die Anglo-Boere-oorlog en aan enkele gedigte in vroeë Nederlandse skoolboeke duik resensente in Komrij se bloemlesing en vind soos Henk van Woerden in die
NRC Handelsblad dat hulle ‘duisel’. Dié duiseling by Nederlandse kritici gee daartoe
aanleiding dat hulle nie tot ewewigtige oordele kan kom nie.
In al die resensies waarvan ek kennisgeneem het word na die skatologiese gedig ‘De
lof der stront’ van J.E. de Jong (1847-1915) verwys en daaruit aangehaal met
uitsondering van Hans Ester wat hom nie verwerdig om daaruit te siteer nie maar dit
tereg 'n ‘volstrekt waardeloze gedicht’ noem (Reformatorisch Dagblad 15.12.99).
Indien 'n sekere verkneukeling in die skatologiese 'n hebbelikheid van Komrij is (hy
neem ook die waardelose ‘Durban se poepwedstryd’ op), gun ek hom dit graag, maar
dan vind ek dit uiters jammer dat Nederlandse resensente daarop fikseer ten koste
van gedigte wat bepalend is vir die hoë peil van die Afrikaanse poësie en wat nou in
besprekings nie aan die bod kom nie.
Dis te verwelkom dat Komrij in sy bloemlesing ruimte maak vir digters van ‘speelse
verse’: liedtekste, kinderryme en abecedariums. Van hierdie verse gaan ongetwyfeld
'n eie bekoring uit en hulle behoort tot 'n onmiskenbare tradisie in die Afrikaanse
poësie en word beoefen deur onder andere R.K. Belcher, Boerneef, Ellen Botha en
Philip de Vos. Ook binne hierdie tradisie staan die digters wat in Kaaps, 'n variant
van Afrikaans, skryf soos Loit Sols en Peter Snyders en die beoefenaars van die
kindervers soos Hester Heese, Helena J.F. Lochner en Elizabeth van der Merwe. Van
Hennie Aucamp, bekroonde kortverhaalskrywer wat ook die kabaret in Afrikaans
geïntroduseer het, neem Komrij agt liedtekste en vier kwatryne op. Op dié wyse brei
hy die register uit van wat as die Afrikaanse digkuns beskou word en gee hy erkenning
aan poësie waarmee dusver nie erns gemaak is nie.
Met 'n te groot verteenwoordiging van die soort speelse gedig ontstaan egter ook
weer 'n wanbalans wat by die reeds gesiteerde Michaël Zeeman 'n verdere onbehae
skep. Dis simptomaties van die fiksering op trivialiteite dat hy die obskure digteres
Tante Kota se naïewe vingerrympie en aanraakliedjie siteer, dus 'n variant van 'n
Nederlandse kinderrympie, en nie 'n oorspronklike Afrikaanse kindervers van
onbetwiste literêre waarde soos dié van Hester Heese nie. Zeeman se negatiewe
beoordeling van die Afrikaanse poësie is te wyte nie aan die poësie self nie, maar
aan sy onvermoë om selektief te lees.
Geen bloemleser is sonder voorkeure nie. Komrij se besluit om alle Afrikaanse
digbundels waarop hy die hand kon lê te lees om sodoende nie 'n belangrike digter
oor te slaan nie, impliseer alreeds 'n sekere vooringenomenheid, nl. om nie voor-
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af kennis te neem van die kanon nie. Die gekanoniseerdes staan egter almal in sy
bloemlesing, onder andere die drie grotes aan wie liefhebbers en kenners van die
Afrikaanse poësie onmiddellik dink: Elisabeth Eybers, N.P. van Wyk Louw en D.J.
Opperman.
Die kanonisering van Van Wyk Louw en Opperman is die resultaat van die
grootheid van hulle digterskap waaraan Komrij met die keuse uit hul oeuvres geen
reg laat geskied nie. Hy verteenwoordig albei digters ook slegs met tien verse, die
maksimum wat hy besluit het om per digter toe te laat. Daar is geen verontskuldiging
vir die onreg wat op die wyse geskied nie. Van Wyk Louw se biograaf J.C. Steyn
wys juis daarop dat Louw se grootheid gouer deur Nederlanders, o.a. deur die digters
Marsman en Greshoff, raakgesien is as deur sy tydgenote in Suid-Afrika (1998:1133).
Steyn haal Pierre Dubois uit Het Vaderland (27.3.71) aan waar hy oor Louw sê: ‘Het
is voor een belangrijk deel aan zijn dichterlijk genie te danken dat het Afrikaans een
zo bewonderenswaardig poëtisch instrument kon worden, dat zich volwaardig met
de Westeuropese letteren kan meten’ (1998:1134).
Die grotes word verder oorskadu deurdat Komrij ook ‘minor poets’ met tien gedigte
verteenwoordig, onder meer A.D. Keet en A.G. Visser. Keet en Visser behoort tot
die Twintigers wat aan die woord gekom het na die sogenaamde ‘Driemanskap’: Jan
F.E. Celliers, Totius en C. Louis Leipoldt. Leipoldt het aan die individu stem verleen
en dis by sy werk dat die digters van Dertig wat verantwoordelik was vir die
belangrikste episode van vernuwing in die Afrikaanse poësie kon aansluit. Binne die
ontwikkelende Afrikaanse poësietradisie het Keet en Visser te staan gekom ná
Leipoldt en voor die Dertigers wat hulle vlot versifikasie, retoriese taalgebruik en
nogal vlak sentimente aan die lig gebring het.
Van Wyk Louw het seerseker nie ten onregte nie in 1938 'n skerp en destyds
gewraakte uitspraak oor Visser gemaak: ‘... verbeel jou die volk wat 'n literatuur van
A.G. Vissers het, of waarin A.G. Visser een van die hoogtepunte is’ (Steyn 1998:874).
In 'n latere herwaardering van Visser het Louw egter groot lof gehad vir sy geestige
verse. Hierin lê inderdaad Visser se wesenlike bydrae wat ook, helaas, nie deur
Komrij genoegsaam belig word nie. Die negentiende eeu wil maar nie in hierdie
bloemlesing tot 'n einde kom nie: Komrij neem twee eerste onbeholpe verse van
Visser (nog in die ongestandaardiseerde spelling van Afrikaans) op, nl. ‘Di cigarette’
en die samespraak ‘'n Saak het twé kante’. Met sy verdere keuse van die twee
sentimentele, geswolle liefdesverse ‘Rosa Rosarum’ en ‘Eheu fugaces...’ uit Visser
se werk is daar niks wat hom in hierdie bloemlesing opsigtelik onderskei van sy
tydgenoot Keet nie en ken Komrij aan hulle 'n status toe wat hulle nie verdien nie.
Die onderbeligting van gekanoniseerde digters en meermale Komrij se keuse uit
hulle oeuvres het verder tot gevolg dat sy bloemlesing nie 'n ontwikkelende
poësietradisie laat blyk nie. Maar meer nog as deur die verduistering van
gekanoniseerdes word die Afrikaanse poësietradisie onherkenbaar deurdat hy die
digters chronologies rangskik op grond van hulle geboortedatums en nie na aanleiding
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van die verskyningsdatums van hulle bundels nie. Losgemaak uit die digtersgenerasie
waartoe hulle behoort, kom digters naas mekaar te staan wat niks gemeen het nie
behalwe geboortedatums soos Elisabeth Eybers en die kinderboekskryfster en essayis
Freda Linde wat albei in 1915 gebore is. Om Linde se drie spreukryme na Eybers se
tien grandiose verse te lees, doen byna absurd aan. Die opposisie tussen swak en
sterk verse wat op die wyse ontstaan, werk vertroebelend.
Waar Komrij se bloemlesing nie 'n beeld gee van 'n literatuurgeskiedenis nie,
regverdig dit egter nie ongeverifieerde uitsprake oor die Afrikaanse poësie soos wat
Rob Schouten hom veroorloof nie. Reeds die titel van sy resensie is simptomaties
van sy denigrerende houding: ‘Van God en huisgezin tot coke en sodomie’. Sy
bewering dat 'n mens van vroeëre digters - waartoe hy Leipoldt, Van Wyk Louw en
Opperman reken - 'n indruk oorhou dat hulle ‘een soort vriendelijke, huiselijke variant
leverden van het Nederlandse symbolisme en dat ze Boutens maar ook Nietzsche en
Dostojevskie vooral gelezen hadden met een erg christelijke zonnebril op’ (Vrij
Nederland 11.9.99) is van alle waarheid ontdaan.
Een van die groot Verdienstes van die Dertigers was juis dat hulle die gedig bevry
het uit die diens aan volk, politiek en godsdiens. Bowendien behoort die drie digters
wat hy in een asem noem tot verskillende digtersgenerasies. Daarbenewens was
individualistiese, kosmopolitiese Leipoldt 'n agnostikus en sowel Van Wyk Louw
met sy verwerping van sekerhede en aanvaarding van die irrasionalisme as Opperman
met sy bewussyn van die evolusionistiese en panteïstiese aard van die natuur geen
tradisionele Christene nie.
Schouten betreur ook die ostentatiewe afwesigheid van strominge soos die dadaïsme
en die surrealisme in die Afrikaanse poësie; strominge wat beswaarlik invloed kon
uitgeoefen het op 'n literatuur in sy kinderskoene. Maar as die dadaïsme 'n
‘provokatiewe anti-konformistiese beweging’ was (Meiring 1992:62) en die
surrealisme as 'n ‘avontuur van die gees (...) bevrydend en verkennend’ (Meiring
1992:512), dan het dit opgeklink in die stem van protes teen die politieke status quo
in die patois van die bruinman - reeds so vroeg as in S.J. du Toit se alleenspraak
‘Hoe die Hollanders die Kaap ingeneem het (vertel deur ou Danster 'n Griekwa)’ uit
die 19de eeu en in Peter Blum se ‘Kaapse sonnette’ uit die jare vyftig van die 20ste
eeu.
Dit was die begin van 'n rigting waarby bruin digters later kon aansluit. Waar S.V.
Petersen en P.J. Philander nog in die standaardvariant van Afrikaans uitdrukking
gegee het aan die lotgevalle van hulle mense, het Adam Small dit skerper, bitterder
en selfs aangrypender (kan 'n mens sê outentieker?) gedoen in Kaaps, die
vanselfsprekende gemoedstaal van die bruinmens. Small se voorbeeld is gevolg deur
onder andere Peter Snyders en Marius Titus.
Gesien dat uit al hierdie digters se werk gedigte in Komrij se bloemlesing staan
(van Petersen en Small die maksimale tien) is Schouten weereens onregverdig met
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nog 'n opsetlik ontluisterende opmerking, nl. dat ‘de Afrikaanse poëzie zeker niet de
onderdrukte bevolking in haar emancipatie heeft begeleid’. Dis veral nie waar van
die Afrikaanse poësie as sodanig nie maar waar Schouten sy indruk op die bloemlesing
grond, wil ek toegee dat Komrij meer antiapartheidsgedigte kon opgeneem waarvan
daar vele fel voorbeelde is, ook in die werk van blanke digters. Ek dink aan Opperman
se ‘Draaiboek’ en ‘Nagwag’ uit sy sublieme bundel Blom en baaierd van 1956 wat
Komrij nie met een vers verteenwoordig nie. Opperman se nagwag kom in die debat
wat hy met homself voer tot die oortuiging:
En wie is ek en hoe 'n man?
Swart of bruin of wit?
Dit is mos net afhanklik van
hoe ver mens van die vuurtjie sit!
Die nag kan hom, soos God, nie steur
aan 'n man se afkoms en sy kleur.

In haar Brusselse lesing oor die poësie van 1963 het Elisabeth Eybers gesê: ‘Ek
vermoed dat een van die redes waarom iemand verse skryf, is omdat daar vir hom
dinge is, te intiem, of te aangrypend, of te onvatbaar-op-eerste-sig, of te ongerymd
om in die openbaar mee te deel. Hulle moet gesing of gesuggereer of oorgesein
word’. Ek deel die voorkeur vir indirekte beelding bo direkte bewering waarvan
Eybers se poësie in toenemende mate binne haar oeuvre 'n glansende voorbeeld is.
Komrij se hoë waardering vir Afrikaanse digteresse berus egter juis op die
‘onthutsende, bijna pornografische directheid’ van hulle ‘onthullingen over hun
lichamelijke ervaringen’ (Algemeen Dagblad 13.3.99). Maar laat ek aan alle
poësielesers, bloemlesers en resensente hul voorkeure gun. Mens kan nog altyd
verantwoordelik verskil en geesdriftig saamstem en ek vind nie ernstig fout met
Komrij se keuse uit die werk van digteresse nie: Eybers, Ingrid Jonker, Olga Kirsch,
Antjie Krog en Wilma Stockenström word elkeen met tien sterk verse verteenwoordig.
Elisabeth Eybers het in haar Brusselse lesing die poësie ook genoem ‘daardie
eeueoue altyd-nuwe, vreemde, vertroude ompad en kortpad tussen mens en mens.’
Gerrit Komrij het met sy bloemlesing na al die jare van vervreemding die pad tussen
Afrikaanstaliges en Nederlandstaliges weer oopgemaak. Dit skep die moontlikheid
van 'n ontmoeting wat veral bewerkstellig kan word deur verantwoorde en
entoesiastiese leiding van resensente aan lesers in Suid-Afrika én in Nederland.
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Lewensverhale van twee veelsydige skrywers
H.P. van Coller
Sedert verál die verskyning van Hayden White se eerste gerugmakende
historiografiese publikasie in die jare sewentig (White, 1973), is die hele kwessie
van die ‘ware’ weergawe van die verlede op die spits gedryf. Metahistorici het
beklemtoon dat die chaotiese en oewerlose verlede altyd geïnterpreteer en tot 'n
narratief geskik moet word. Die verlede bestaan as teks met dieselfde leksikale,
grammatiese, sintaktiese en pragmatiese aspekte as enige ander teks (Ankersmit,
1987:61). Só word die historikus dan vergelyk met 'n leser wat die verlede as teks
moet interpreteer.
As hermeneutiese aktiwiteit kan die subjektiewe aard van geskiedskrywing kwalik
ontken word. Daarmee word (soos in die literatuurwetenskap trouens ook) egter nie
afstand gedoen van die eis van wetenskaplikheid nie. Carr (1991:59) het reeds
opgemerk dat ‘(n)arrative requieres narration, and this activity is not just a recounting
of events but a recounting informed by a certain kind of superior knowledge’. Die
historikus moet die verlede assosiatief betrag, eenheid skep en oop plekke vul (Cebik,
1978:112). Net soos literêre interpretasies kan historiografiese narratiewe beoordeel
(en gegradeer) word op grond van interne logika en samehang én aan die hand van
vergelyking met die teks en konteks waarna dit refereer.
'n Biografie word gewoonlik omskryf as 'n volledige weergawe van 'n persoon se
lewe teen die agtergrond van 'n historiese tydsnit wat ook verhelder behoort te word.
Die biografie behoort só gesien dus tot die historiografiese wetenskappe. Aan die
anderkant word die biografie dikwels tuisgebring onder ‘letterkunde’ en staan dit in
bepaalde opsigte selfs dig by die outobiografie as tekssoort. Sprekende voorbeelde
is die liriese, outobiografie en die literêre biografie. Beide tekssoorte plaas die klem
nie net op die objektiewe weergawe van koue feite nie, maar op 'n bepaalde
assosiatiewe interpretasie daarvan.
Sowel die outobiografie en die biografie is al om verskillende redes tuisgebring
onder die noemer ‘ego-literatuur’. In albei word die leser gekonfronteer met
beskrywende en skrywende subjekte wat op verskillende wyses uit die verf kom.
Telkens is daar ook 'n ondersoekende subjek wat op persoonlike wyse skriftelik
verslag doen van die lewe van 'n objek . In die een geval weliswaar van homself.
Tog is die ooreenstemming groot: in dieselfde mate as waarin die outobiograf verder
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beweeg van homself as objek ten einde afstand te kry, krimp die afstand weer in die
biografie omdat die biograaf hom ook persoonlik moet inleef in sy objek; geen
biograaf sal skryf oor 'n skrywer waarvoor hy geen belangstelling het nie.
Omdat persoon en konteks se wisselwerking deurgaans sentraal staan, het baie
biografieë die geneigdheid om in neo-positivisme te verval. Soms word daar ook
verwys na 'n wetenskaplike biografie (as die werk feitlik uitsluitend op histories
onaanvegbare gegewens berus). Is dit nie die geval nie, word eerder gepraat van 'n
geromantiseerde biografie.
'n Interessante variant van laasgenoemde is die ongeoutoriseerde (en soms selfs
bykans fiktiewe) weergawes van die lewens van beroemde mense so uiteenlopend
soos miljoenêr Howard Hughes en Prinses Diana. 'n Verdere komplikasie is dat 'n
biograaf dikwels groot probleme ondervind om die openbare en die private persoon
van sy subjek van mekaar te skei. In die geval van Clayton Moore (die man wat vir
jare die rol van The Lone Ranger vertolk het) het daar so 'n volkome samesmelting
tussen die twee personas ontstaan dat die fiktiewe persoon oorheersend geraak het
en die mens Clayton Moore feitlik verdwyn het; 'n biografie van Moore sou daarom
onvermydelik óók 'n biografie van The Lone Ranger wees.
Die term psigologiese biografie verwys na 'n soort biografie waarin die subjek se
psigologiese ontwikkeling besondere klem kry; 'n benadering wat veral gewild is by
die skryf van literêre biografieë. Wat gewoonlik gebeur, is dat die subjek (die skrywer)
se werk en sy latere ontwikkeling in die lig gesien word van sy psigoseksuele
ontwikkeling as kind. Sodanige beskrywing geskied dikwels binne Freudiaans-getinte
psigologiese modelle.
Binne hierdie verskillende soort biografieë moet die biograaf hom posisioneer en
sy bepaalde invalshoek kies. In die Suid-Afrikaanse konteks is dit opvallend hoe
veel klem daar in die afgelope paar jaar geplaas is op weergawe van die verlede,
hetsy in die vorm van geskiedskrywing, hetsy in die vorm van fiksie. Veral die
outobiografie en die biografie het 'n oplewing getoon wat waarskynlik op natuurlike
wyse verbandhou met die natuurlike neiging tot retrospeksie aan die einde van eras
(Apartheid bv.) of tydperke (die twintigste eeu, die millennium). In die gepubliseerde
(outo) biografie val die klem veral op enkelinge en hul belang vir vandag. Dit sou
kon help om die beeld te nuanseer dat met die skerp opstelling van groepe teenoor
mekaar, die rol van individue in Suid-Afrika uitgespeel is.
In die afgelope tyd verskyn daar biografieë van twee van die heel belangrikste
Afrikaanse skrywers: N.P. van Wyk Louw (deur J.C. Steyn) en C. Louis Leipoldt
(deur J.C. Kannemeyer). Beide Langenhoven en Louw was nie net belangrike
Afrikaanse digters nie, maar het as uiters veelsydige figure hul merke duidelik gelaat
op die Suid-Afrikaanse landskap van die twintigste eeu. Hul verteenwoordig ook
belangwekkende (en uiteenlopende) denke oor die posisie van die Afrikaans as taal
in Suid-Afrika, 'n debat wat tans weer besonder aktueel is. Leipoldt die kosmopolitaan
en pragmatikus skat die waarde van Afrikaans gans anders in as Louw
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die sterk nasionalis. Waar Leipoldt Engels sien as dié ontwikkelde taal van
Suid-Afrika, daar wil Louw Afrikaans tot dieselfde glansryke werktuig ontwikkel.
Wat vir die een slegs handige kommuniksiemiddel is, is vir die ander
lewensvoorwaarde.
Nicholaas Petrus van Wyk Louw, die grootste digter van sy generasie, neem steeds
'n belangrike plek in binne die Afrikaanse letterkunde. Vir dekades is hy nie net
gesien as toonaangewende digter nie; hy het self 'n belangrike rol as kanoniseerder
gespeel binne die Afrikaanse literêre veld. Voorts het sy skerpsinnige (en dikwels
polemiese) geskrifte oor 'n wye verskeidenheid onderwerpe soos nasionalisme en
kuituur, 'n beduidende uitwerking gehad op die Suid-Afrikaanse geesteslewe. As
oortuigde nasionalis het hy gedurende sy hele lewe volksopvoeder gebly en het
daarom ook veel gepubliseer in wat dikwels geringskattend die ‘populêre’ media
genoem word. Veral gedurende sy tydperk as hoogleraar aan die destydse
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (1950-58) het Louw dadelik kennis
geneem van belangrike ontwikkelinge op die terrein van die literatuurwetenskap wat
hy op 'n toeganklike wyse bekend gestel aan geslagte studente en dosente.
Die literêre kanon word voortdurend onder vuur geneem. Dit spreek daarom vanself
dat enige gekanoniseerde figuur ook telkens die objek word van kritiese herevaluering.
In die afgelope jare is Van Wyk Louw veral vanuit 'n bepaalde ideologiese hoek,
deur literatore soos Mariaan de Jong, Ampie Coetzee, Hans Pienaar en Gerrit Olivier
krities geherwaardeer. Hy is veral kwalik geneem vir sy simpatie met
Nasionaal-Sosialisme in die jare Dertig en afgeskilder as simpatisant van dié
denkwyses. Deur veral Olivier (1992) word Louw op metodologiese gronde daarvan
beskuldig dat veral sy teoretiese geskrifte nie altyd die toets kan deurstaan van streng
wetenskaplike objektiviteit nie. Oor Olivier se gepubliseerde proefskrif ontstaan 'n
hewige polemiek tussen hom en Kannemeyer (1994); Olivier (1996).
Steyn, bekende taalnasionalis, staan ideologies veel nader aan Louw. In sy biografie
kom N.P. van Wyk Louw uit die verf as 'n persoon wat in denke en handel gedrewe
is deur 'n sterk nasionalisme, 'n persoon vir wie die letterkunde 'n passie was. Selfs
Louw se liefdesverhoudings het gedurig verband gehou met die letterkunde, al was
die geliefdes aanvanklik net muses vir sy letterkundige produksie. Waarin Steyn op
merkwaardige wyse slaag, is om Louw te plaas in die verband van die historiese tyd
waarbinne hy staan. Veral Louw se politieke evolusie word noukeurig beskrywe en
sy belangstelling in, en bewondering vir bepaalde aspekte van die
Nasionaal-Sosialisme, word deur Steyn as 'n kortstondige flirtasie afgemaak. Steyn
doen ook groot moeite om te toon dat daar 'n wesenlike verskil is tussen gepubliseerde
werk, en ongepubliseerde, privaat korrespondensie - verskille wat nie altyd deur
Olivier verreken word nie. Uit Steyn se pynlik-presiese rekonstruksie van Louw se
politieke denke, blyk dat laasgenoemde altyd wars was van rassisme. Daar is al eerder
beweer dat 'n biograf 'n persoonlike verbondenheid het met die persoon wie se
lewensbeskrywing neergepen word. 'n Mens kan aflei dat Steyn, as bekende en
bekroonde taalsocioloog met 'n sterk taalnasionalisme, veral aange-
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trek is deur Louw se onlosmaklike verbondenheid met die Afrikaanse taal; een van
die leitmotive in lasgenoemde se werk.
Oor Louw is al heelwat geskrywe en die verhouding tussen hom en D.J. Opperman
(en ook tussen hom en Jan Greshoff) is elders al geboekstaaf. Ook die polemieke
tussen Louw en reekse ander persone, veral literatore; sy rol in die totstandkoming
van Standpunte en die ontstaansgeskiedenis van etlike gedigte is al deeglik beskryf.
Nooit egter is dit gedoen in die omvattende geïntegreerdheid (én gebalanseerdheid)
waarmee Steyn dit hier aanpak nie.
Bowendien slaag hy daarin om baie onontginde en onbekende stof na bowe te
haal. Voorbeelde lê vir die gryp: die simbiotiese verhouding tussen Van Wyk Louw
en die Afrikaner Broederbond, waarvan hy lid bly tot met sy afsterwe, die sentrale
posisie wat sy tweede vrou, Truida in sy lewe en werk ingeneem het, die diepte van
die verhouding met Sheila Cussons, en dalk veral, 'n noukeurige optekening van die
verbysterende talente van Louw. Dit is bepaald nie algemene kennis dat Louw ook
gemaklik konsertpianis sou kon word en dat hy verskeie klassieke en moderne
Europese tale met gemak hanteer het nie.
Waarin Steyn veral uitmuntend slaag, is om 'n geheelbeeld van Louw daar te stel
terwyl onderdele daarvan tog helder uitstaan. Dit kon Steyn net doen omdat sy
bronverkenning onberispelik is en hy daarin kon slaag om, ondanks die bykans
oewerlose stroom besonderhede waardeur hy moes waad, steeds die oorkantste oewer
in die visier te hou. Wat hier aangebied word, staan in feite dig by 'n roman, ondanks
die aanbieding van niefiktiewe stof. Steyn gee in breë trekke die geskiedenis van
Louw op chronologiese wyse weer en dit moes heel moeilik gewees het om 'n
veelsydige mens se aktiwiteite so gekonsentreerd te orden. Dit bied egter die enorme
voordeel dat daar selde herhaling is en die evolusie van die individu (wat uiteraard
op 'n wye front gemanifesteer is) moeiteloos gevolg kan word. Louw is die
hoofpersonasie, wat skynbaar op ouktoriële wyse van buite geteken word. Soms
word daar op geslaagde wyse van fokus verwissel wanneer Louw se eie siening op
sake gegee word.
In hierdie verband is veral die talie briewe van Louw 'n geslaagde
karakteriseringsmiddel. Hulle is dikwels uiters onthullend van sy sienswyses en toon
hom ook dikwels op genadelose wyse as iemand met 'n neiging tot romantiese oordaad
- in liefdesverhoudings veral, maar ook in persoonlike verhoudings waar sy optrede
dikwels eiesinnige en onboetvaardige trekke vertoon het. Geen ander personasie
word so volledig gekarakteriseer nie; ook nie sy vrou Truida, wat in Steyn se
romanmatige weergawe van Louw se lewensloop die rol van die antagonis vervul
nie.
Steyn se lewensbeskrywing is uiteraard 'n interpretasie van die lewe van Louw,
en dit is duidelik dat hy hom sien as 'n dualistiese persoon. Enersyds was hy die
afstandelike intellekueel, trots en eiesinnig besig om sy eie pad te loop, Andersyds
was daar by hom 'n diepe behoefte aan geborgenheid, selfs by tye 'n kinderlike
naïwiteit en hulpeloosheid; tewens diep afhanklikheid van sy gesin, sy volk én sterk
vroue.
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In Steyn se ‘roman’ is Truida dié vastigheid, ‘die stilte tussen riet’, vir Louw sy ewige
anker. Sy belangrikste werk - met die moontlike uitsondering van Tristia (1962)
waarin Sheila Cussons sentraal staan - het ook altyd met haar verband gehou. Uit
Steyn se enigsins verskonende weergawe van Louw se affaire met Sheila Cussons,
word dié dwaling getipeer as een van die ‘minor indiscretions’, veral beoordeel in
die lig van sy ‘major achievements’. Hierdie invalshoek verklaar die oorwegend
positiewe wyse waarop Steyn die sentrale personasies uitbeeld - veral Truida is 'n
bykans ‘smettelose’ heldin. Dit is jammer dat Cussons nie bereid was om haar
medewerking aan hierdie biografie te verleen nie. Daardeur is Steyn verhinder om
gebruik te maak van talle briewe en bly die verhouding tussen Louw en Cussons tog
ietwat skimmig.
Hierdie lewensbeskrywing kon nie aangepak word sonder die aktiewe medewerking
(en patronaat) van Truida en die ander gesinslede nie. Dit verklaar daarom dalk ook
Steyn se versigtige hantering van bv. die verhouding met Sheila Cussons. Tog rus
daar dan veral 'n groot verantwoordelikheid op die skrywer om te strewe na
objektiwiteit. Teenstanders van Louw, soos E.C. Pienaar, F.E.J. Malherbe, C.M. van
den Heever en Abel Coetzee, word bykans sonder uitsondering op eensydige wyse
negatief geteken. Dit is verklaarbaar vanuit Steyn se ‘retoriese posisie’ en die
vertelafstand wat dig by Louw is. Tog word hierdie akademici eensydig voorgestel
en is daar bepaald te weinig waardering vir hul bydraes op hul onderskeie vakterreine,
veral uit 'n historiese perspektief.
As daar een punt van kritiek is, is dit dat Steyn hom te veel laat lei het deur Louw
(en sy entourage) se inligting, visie en waardes. Dit impliseer uiteraard ook die
ideologiese en artistieke opvattings van laasgenoemde.
Tog weeg hierdie kritiek nie op teen die positiewe aspekte van hierdie biografie
nie; veral nie as in ag geneem word dat Steyn se Van Wyk Louw-voorstelling skerp
afwyk van die beeld van Louw as 'n byna-heilige wat vandag soms steeds geprojekteer
word.
Steyn se werk wek bewondering omdat dit 'n voortreflike balans weet te tref tussen
omvangrykheid en diepgang. Voorts is sy werk ver van droog en dor soos eietydse
geskiedskrywing ongelukkig nogal dikwels is. Sonder om maar enige toegewings te
maak ten opsigte van wetenskapliheid, skryf Steyn 'n boeiende relaas in 'n glashelder
Afrikaans. Daarvoor alleen al verdien hy lof.
J.C. Kannemeyer is een van die min Afrikaanse skrywers wat hul hand gewaag het
aan literêre biografieë. In 1987 word sy D.J. Opperman, 'n Biografie (1986) bekroon
met die Ou Mutual-prys vir nie-fiksie en in 1995 verskyn sy Langenhoven: 'n Lewe.
Daarbenewens is hy die bekroonde outeur van verskeie literatuurhistoriese en kritiese
werke in Afrikaans. Vir die afgelope paar jaar tree Kannemeyer ook op as gids by
literêre toere. Naas toeristiese vaardighede dien so'n begeleier te beskik oor kennis
van (literêre) kuriosa, (literêre) geskiedenis en literêre kritiek. Hierdie
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‘bestanddele’ kan ook gesien word as die grondstowwe van 'n literêre biografie.
Kannemeyer se Leipoldt-studie is 'n wetenskaplike biografie wat getuig van deeglike
navorsing. Benewens uitvoerige verkenning van bronne, argivale navorsing en
persoonlike onderhoude, het Kannemeyer selfs die spore van Leipoldt in die buiteland
gevolg. Dit was nie net 'n wetenskaplik-gedrewe reis nie, maar ook kennelik 'n poging
om as 't ware onder die vel van Leipoldt in te kruip. Versmelting met die subjek
geskied dikwels in biografieë, selfs waar die skrywer alles in sy / haar vermoë doen
om dit te vermy.
Kannemeyer se affiniteit met Leipoldt lê waarskynlik opgesluit in 'n aantal
eienskappe van Leipoldt waarvan die bewondering by herhaling op gevarieerde
manier in hierdie studie na vore tree: Leipoldt se aweregse intellektuele ingesteldheid
('n raak inskatting van gehalte en 'n warsheid van kwaksalwery); sy afkeer van alles
wat kleinburgerlik of kleingeestig was; sy bevraagtekening van godsdienstige dogma
en politieke gedienstigheid; oorspronklike denke; sy besondere werksvermoë en sy
onversadigbare nuuskierigheid.
Kannemeyer (bekend as voorvegter vir Afrikaans) kom mettertyd skynbaar só
onder die bekoring van Leipoldt dat laasgenoemde se geringskatting van Afrikaans
se toekomspotensiaal stilswyend beskryf word en daar selfs lofprysend gepraat word
van nog 'n Engelsgesinde taal-jingo, Deneys Reitz (p.578). Sodanige verswyging
van eie standpunt val destemeer op omdat Kannemeyer (anders as bv. Jaap Steyn in
sy Louw-biografie) hom in hierdie biografie nie onbetuig laat oor talie kwessies nie.
Die chronologiese struktuur wat Kannemeyer breedweg hier aanlê, is tradisioneel
van die outobiografie omdat dit immers 'n persoon se lewensloop is wat daarin beslag
kry. Leipoldt se lewensverhaal word ingedeel in vier fases: sy jeugjare (1880-1902),
sy jare in Londen (1902-1914), sy Transvaalse tydperk (1914-1925) en sy tweede
Kaapse verblyf. Binne hierdie breë chronologie word daar egter tematies gewerk.
So'n keuse word seker in 'n hoë mate genoodsaak deur die fasetryke lewe van Leipoldt
en 'n streng chronologiese aanpak sou dalk aanleiding kon gee tot onoorsigtelikheid.
Die nadeel van hierdie keuse is ongelukkig dat Kannemeyer telkens verval in
herhaling, wat soms bykans woordeliks is. Nodeloos om te sê werk dit uiters
frustrerend in op die leser en versteur dit die vlot gang van die vertelling. Kannemeyer
se navorsing toon onomwonde dat Leipoldt in sy wese 'n eenloper was en dat die
benaming ‘driemanskap’ wat hom, Totius en Jan Celliers in een kraal wou dwing,
bepaald 'n dwaling was. Dit word met vers en kapittel bewys en die
dwaalleer-verkondigers word met min genade deur Kannemeyer aan die skandpale
gespyker (vgl. bv. p.432). Ook die feit dat Leipoldt se poësie skerp afwyk van dié
van Totius en Celliers en dat daar (anders as wat G. Dekker beweer) geen politieke
ommekeer by Leipoldt voorkom in 1920 nie, word telkens herhaal (vgl. bv. pp. 390
en 449).
Gegewens wat vir baie mense 'n belangrike nuwe perspektief op Leipoldt mag
bring (hoewel dit deur verskeie literatore al aangedui is) is die feit dat Leipoldt
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nooit in Afrikaans geleef het nie; afkerig gestaan het van die rigting waarin
Afrikanernasionalisme ontwikkel het; skerp krities was teenoor die Calvinistiese
godsdiens; die toekoms van Afrikaans nie besonder positief gesien het nie en vroeg
reeds gewaarsku het oor die uiteindelike gevolge van Suid-Afrika se rassepolitiek.
'n Mens mag verskil met Kannemeyer se evaluerings en verbandleggings en sou ook
kon wys op die opdiep van gegewens wat al bekend is. Tog moet 'n mens waardering
hê vir die blootlegging van talie nuwe insigte en feite en veral vir die omvattende
verband waarin dit hier gestel word.
Uit hierdie biografie blyk ook duidelik dat 'n gedeë letterkundige hier aan die
woord is, veral waar Kannemeyer hom wend tot tekste self en dit op verhelderende
wyse ontleed of toelig. Hoofstuk IX, ‘Eerstelinge’ is maar net een so 'n voorbeeld.
Verbande tussen Leipoldt se werk en dié van ander skrywers en onderlinge verbande
(die sogenaamde intertekstualiteit en intratekstualiteit) word telkens op oortuigende
wyse gelê.
Kannemeyer is die egte biograaf wat sy bes probeer om sy subjek nie net te beskryf
nie, maar ook te begryp. Daarom het sy werk 'n flinke klap weg van wat eerder die
psigo-biografiese metode genoem is. Op talie plekke (vgl. bv. veral die eerste
hoofstuk) probeer Kannemeyer om Leipoldt se lewensloop of sy werk terug te herlei
na aspekte van syjeug. Dikwels kan 'n mens daarmee akkoord gaan (al ontbreek
bewyse); soms word interpretasies egter blote spekulasie (vgl. bv. pp. 8 en 12).
In J.C. Steyn se eerder besproke biografie gaan die skrywer daarvan nogal ver om
sy eie sienings van sy subjek te verhul. Wanneer té intieme aspekte blootgelê moet
word, geskied dit soms met 'n ongemaklikheid aan die kant van die biograaf.
Kannemeyer daarenteen is die egte snuffelaar wat by wyse van spreke graag die reuk
in Leipoldt se kombuis opsnuiwe.
Wat in hierdie biografie uit die verf kom, is 'n komplekse, teenstrydige maar tewens
fassinerende persoonlikheid. Duitse werklus, deeglikheid en selfs oorredingsywer
as variant van sy ouers se missionêre ingesteldheid is net so deel van Leipoldt as 'n
Franse bonhomie en mediterreense gemaksug en lewensgenieting. Leipoldt word
deur Kannemeyer geteken as die argetipiese kosmopoliet wat nooit ingeperk kon
word in die keurslyf van 'n bepaalde nasionalisme nie; iemand wat Engels kon hanteer
met gemak en tog sy diepste gevoelens oor sy land en sy mense dikwels slegs in
Afrikaans kon verwoord. Dié rare kombinasie het Leipoldt die vriend (en ook tot
vyand!) gemaak van baie van die belangrikste mense van sy tyd. Kannemeyer se
studie is 'n monumentale werk oor 'n Suid-Afrikaanse geleerde wat ook die Afrikaanse
taal-en letterkunde op besondere wyse verryk het.*
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Hans Ester doceert vergelijkende kunstwetenschap in Nijmegen. Hij publiceert
voornamelijk over Afrikaanstalige en Duitstalige letterkunde en is als gastdocent
werkzaam geweest in Grahamstown (Oos-Kaap). Hij is voorzitter van het
Suid-Afrikaanse Instituut in Amsterdam. Voor deze thema-aflevering van
Nederlandse Letterkunde was hij gastredacteur.

Ena Jansen was als docent Afrikaans/Nederlands verbonden aan de University
of the Witwatersrand in Johannesburg en is nu universitair docent aan de
opleiding Nederlands van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is met name
bekend vanwege haar gezaghebbende studie over het werk van Elisabeth Eybers:
Afstand en Verbintenis.
George Weideman was hoogleraar Afrikaans/Nederlands in Windhoek
(Namibië), woont thans in Kaapstad en wijdt zich aan het schrijven van romans
en novellen, ook voor de jeugd. Een van zijn bekendste titels is: Die donker
melk van daeraad.
Siegfried Huigen doceert Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van
Stellenbosch. Hij publiceert met name over koloniale beeldvorming in reisteksten
en promoveerde op De weg naar Monomotapa. Hij is hoofdredacteur van T.N
& A (Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans).
Heilna du Plooy is hoogleraar Afrikaans/Nederlands in Potchefstroom. Zij
schreef de studie Verhaalteorie in die twintigste eeu, leverde vele bijdragen aan
boeken en tijdschriften en is ook als dichteres actief.
Abraham H. de Vries doceerde Afrikaans/Nederlands o.a. in Durban en heeft
met zijn talrijke verhalen over de Klein Karoo (vanuit Kaapstad naar het Oosten)
deze streek een literair gezicht gegeven. In Nag van die clown en andere bundels
past De Vries postmodernistische vertelstrategieën toe. Zijn Amsterdamse
colleges werden gebundeld in Kort Vertel.
Lina Spies was hoogleraar Afrikaans/Nederlands in Stellenbosch. Zij is vooral
als dichteres bekend geworden. Nederland neemt in haar gedichten een
prominente plaats in, bijvoorbeeld in de laatstverschenen bundel Die skaduwee
van die son.
Hennie van Coller is hoogleraar Afrikaans/Nederlands in Bloemfontein. Hij
publiceerde vele gezaghebbende studies over de literatuur in Zuid-Afrika en
Nederland, zoals Tussenkoms. Hij was redacteur van de jongste, tweedelige
geschiedenis van de Afrikaanse literatuur, Perspektief en profiel. Het werk van
Etienne Leroux geniet zijn bijzondere aandacht. Van Coller is actief binnen het
Genootskap Nederland-Suid-Afrika.
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Nelleke Moser
Bertram Mourits
Het Bibliografiebulletin 10 (2000) 1 is, uit de aard der zaak, een buitengewoon
afwisselend tijdschrift. Het is ook een interessant nummer dit keer, met bijdragen
over (al dan niet verdwenen) vroege gedichten van J.C. Bloem, meer theoretisch
georiënteerde bijdragen van S. Dresden en M. Schenkeveld, en artikelen over Annie
M.G. Schmidt, Herman de Man, Mozart, Marcel Reich-Ranicki, Edgar Vos en
anderen.
Bzzlletin 29 (2000) 270 opent met de opmerkelijke mededeling dat de drie
onderwerpen van het themanummer weinig met elkaar te maken hebben, zodat de
lezer aanvankelijk de indruk krijgt met drie keer eenderde themanummer te maken
te hebben - te weten over Kees 't Hart, Thomas Rosenboom en P.F. Thomése. Het
valt wel mee, trouwens. Veel interpretatie en weinig literatuurgeschiedenis in dit
nummer.
In De gids 163 (2000) 5 veel aandacht voor ontwikkelingen in de Nederlandse poëzie.
Het lijkt steeds minder mogelijk om tot een synthetische beschrijving te komen, en
misschien juist daarom worden de laatste tijd opvallend veel pogingen in deze richting
gedaan, o.a. door Ad Zuiderent, Marjoleine de Vos (zie ook haar bijdrage in Ons
erfdeel) en René Puthaar. Er zijn nog sporen van de richtingenstrijd, die hier gestalte
krijgt in een voorkeur voor vooroorlogse versus naoorlogse poëzie.
Hollands Maandblad (2000) 4 presenteert zichzelf trots, om niet te zeggen
hooghartig, als een tijdschrift waarin de aloude maatstaf kwaliteit nog voorkeur krijgt
boven andere. Vanuit dat uitgangspunt valt de wat kinderachtige
zinvoor-zinbespreking van Harry Mulisch door Bastiaan Bommeljé eigenlijk nogal
tegen. De positieve ontvangst van het boekenweekgeschenk weet Bommeljé tevens
te koppelen aan de manier waarop Ter Braaks antisemitisme werd (mis) begrepen.
Literatuur 17 (2000) 2 bevat de volgende artikelen: R. Delvigne, ‘Hermans en
Sierksma op oorlogspad’; J. Salman, ‘“Die ze niet hebben wil mag het laaten”.
Kinderalmanakken in de achttiende eeuw’; G. Buelens, ‘De suggestie van het oosten.
Modernistische poëzie in het spoor van de Chinese klassieken’; L. Hanssen, ‘Het
onbehagen over
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de biografie. Een literatuurwetenschappelijke beschouwing’; H. Brinkman, ‘Spelen
om den brode. Het vroegste beroepstoneel in de Nederlanden’. N. Noordervliet en
H. Stouten schrijven een brief aan Hella Haasse (en krijgen antwoord). In de rubriek
Grensverkeer schrijft M. Janssens over Marnix Gijsen. Het nummer bevat de volgende
recensies: K. Bostoen e.a., Het album J. Rotarii (door J. Koppenol); M. Spies, Zoveel
te beleven. De cultuur van het verleden als uitdaging voor de toekomst & M. Spies,
Rhetoric, Rhetoricians and Poets. Studies in Renaissance Poetry and Poetics (ed.
H. Duits en T. van Strien) & H. Duits en T. van Strien (red.), Een wandeling door
het vak. Opstellen voor Marijke Spies (alle drie de publicaties door J. Jansen); J.
Buschman, Den Haag, stad, boordevol Bordewijk (...) (door O.S. Tromp); R. Duhamel
(red.) In eigen boezem. Schrijvers over schrijven (door G.J. van Bork); H. van Straten,
Hermans. Zijn tijd. Zijn werk. Zijn leven (door G.F.H. Raat).
In Literatuur 17 (2000) 3 stellen O. Heynders en F. Ruiter de vrijwel geheel
nieuwe redactie en haar voornemens voor. Men zal voortaan rekening houden met
nieuwe behoeftes onder de lezers in verband met de veranderingen in het middelbaar
onderwijs. Concreet gezien houdt dit in dat er meer aandacht komt voor comparatisme,
interdisciplinariteit, historisch en multicultureel bewustzijn en dat men streeft naar
meer debat, meer schrijvers aan het woord en meer besprekingen van actuele teksten.
De redactionele voornemens komen in dit nummer meteen al tot uitdrukking in de
bijdragen van F. van Oostrom (‘De lage landen en het hooggebergte.
Middelnederlandse ridderromans in Europese context’) en O. Heynders (‘Achter het
masker van een vrouw. Willem de Mérode als Victoriaanse dichter’). Van Oostrom
stelt vast dat de medioneerlandistiek zich in haar streven naar een synthese zal moeten
aansluiten bij reeds verricht onderzoek in het buitenland. Heynders bespreekt een
opeenstapeling van mystificaties aan de hand van een bundel van Elizabeth Barrett
Browning voor haar man (die zogenaamd uit het Portugees vertaald zouden zijn) en
een daarop geïnspireerde bundel van De Mérode, die de liefdespoëzie van Barrett
gebruikte om zijn eigen seksuele geaardheid te kunnen verwoorden. A. van den
Bremt schreef een artikel over Nescio's stijl, met bijzondere aandacht voor de op de
natuur geënte beeldspraak en voor de herhalende ‘taalmuziek’ in zijn werk, en J.H.
Snijder droeg een artikel bij over ‘De lijdensgeschiedenis van Maarten Olie. Over
een personage uit Willem Brakmans Ante Diluvium’. Het nummer bevat recensies
van: A. de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland,
1700-1772 (door W.R.D. van Oostrum); A. den Boer (red.), Klassieke literatuur.
Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers (cdrom)
(door P.J. Verkruijsse); J. Mateboer en W. van den Berg, Bibliografie van het
Nederlands narratief fictioneel proza 1701-1800 (door J. de Man); T. Boon, Het
koppige hoofd dat niet wilde scheuren. Over Frans Kellendonk en Ch. de Cloet, T.
Hermans, A. Meinderts
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(red.), ‘Oprecht veinzen’. Over Frans Kellendonk (beide publicaties door G.F.H.
Raat); D. Cumps, De eenheid in de tegendelen. De psychomachische verhaalwereld
van F. Bordewijk en de mythe van de hermafrodiet (door R. Grüttemeier); B.
Vervaeck, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman (door K.
Beekman); F.J. Haffmans (samenst. en toelicht.), Geest, koolzuur en zijk.
Briefwisseling van Erich Wichman (door K. Beekman).
Madoc 13 (1999) 4 is een themanummer over de zee. In de middeleeuwen associeerde
men de zee in het geheel niet met vakantie of ontspanning, maar vooral met gevaar
en in het gunstigste geval met avontuur, zoals blijkt uit de bijdragen van M. Mostert
(over de metafoor waarin een auteur zichzelf met een zeeman vergelijkt en zijn
voltooide werk met een schip dat de veilige haven bereikt heeft), M.-J. Heijkant (over
de ambivalente rol van de zee in de liefdesgeschiedenis van Tristan en Isolde), J.
Borsje (over zeemonsters en mythische dimensie van de zee in vroegmiddeleeuwse
Ierse verhalen) en R. Kruk (over de wonderen van de zee in middeleeuwse Arabische
literatuur). De overige artikelen zijn vooral historisch van aard en betreffen de
Vikingen (door A. Quak), de Nederlandse kustlijn (door P. van Dam), de
Bourgondische vloot in de Oriënt (door A. Vanderjagt), zeevisserij (in een interview
met de Canadese historicus R.C. Hoffmann door J. Wiersinga), strandjutten (door
M. de Groote).
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 23 (2000) 1 bevat veel
bijdragen over Nederlands-Russische betrekkingen in de achttiende eeuw: A.H.
Huussen jr, ‘Impressies van Nederlands-Russische contacten in de zeventiende en
achttiende eeuw’; W.F. Visser, ‘Peter de Grote en Zaandam’; G.W. van der Meiden,
‘Een lofdicht op Peter de Grote’; R. Hoogma, ‘Peter de Grote en de Russen in het
werk van Jacob Campo Weyerman’. Het openingsartikel door J. Bruggeman gaat
niet over Rusland, maar over het debuut van Jacob Campo Weyerman. Verder bevat
het nummer de volgende recensies: C. Priesner en K. Figala, Alchemie. Lexikon einer
hermetischen Wissenschaft (door F. van Lamoen); G. Paape, Vrolijke Caracterschetsen
& De Knorrepot en de Menschenvriend (ed. P. Altena) (door S. Vuyk); J. Salman,
Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar
(door F.H.C. Schreuder); A. den Boer (red.), Klassieke literatuur. Nederlandse
letterkunde van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers (cdrom) (door M. van
Vliet); K. Langvik- Johannessen, Livinus Verkruyssen en zijn toneeldichters.
Speurtocht in het domein van het achttiende-eeuwse Zuid-Nederlandse theater (door
K. Bostoen); H. Bots, L. van Gemert (red.), Schelmen en prekers. Genres en de
transmissie van cultuur in vroegmodern Europa (door M. van Vliet); J. van Eijnatten,
Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831) (door A. Hanou);
E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema (red.), Vrijheid, een geschiedenis van de
vijftiende tot de twintigste eeuw (door M. van Vliet).
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[2000/4]
Freud en Marx verenigd? Henriëtte Roland Holst als biografe
Nico Laan
Voor een marxist lijkt de biografie niet het meest geëigende middel om zijn ideeën
te verduidelijken. In een biografie ligt de nadruk immers op de emotionele en
geestelijke ontwikkeling van een individu, terwijl in de marxistische
beschouwingswijze het individuele een ondergeschikte plaats heeft en de
belangstelling vooral uitgaat naar sociale en economische processen. Toch treffen
we diverse biografen aan onder de Nederlandse marxisten. Waren die dan niet trouw
in de leer of wrongen ze zich in allerlei bochten om kost wat kost biograaf te zijn?
In het geval van Saks is het moeilijk die vragen te beantwoorden. Hij was jarenlang
redactiesecretaris van De Nieuwe Tijd, het maandblad van de SDAP, trok zich
vervolgens terug uit de politiek en besteedde de laatste decennia van zijn leven aan
het schrijven van artikelen over Busken Huet, Potgieter en Multatuli. Daaruit
ontstonden twee boeken, respectievelijk verschenen in 1927 en 1937. Het eerste is
zuiver documentair. In het tweede komen we in ieder geval nog een term als
‘klassenstrijd’ tegen, maar ook daar is van een principieel marxistisch geschrift geen
sprake. Een kenner van het werk van Saks, De Jong, verklaart dat door erop te wijzen
dat een biografie een marxist weinig mogelijkheden biedt.1 Maar hij gaat niet in op
de vraag waarom Saks dan zo'n onhandig medium koos.
Het echtpaar Romein is een makkelijker geval. Hun houding tegenover het
marxisme kenmerkt zich vanaf het begin door een zekere losheid. Het typeert hen
dat ze twee boeken schreven over de vaderlandse geschiedenis: één (De lage landen
bij de zee, 1934) waarin het accent ligt op de economische ontwikkelingen en het
individu nauwelijks aan bod komt, en een ander (Erflaters van onze beschaving,
1938-1940) waarin het individu, voor zover ten minste beroemd en van grote betekenis
voor het nageslacht, juist in het centrum van de belangstelling staat. Zoiets wijst op
een pragmatische instelling. Hoewel het echtpaar Romein nog in 1956 lieten weten
er prijs op te stellen hun benadering ‘marxistisch’ te noemen, is volgens verschillende
commentatoren ‘eclectisch’ een betere aanduiding.2
‘Als er geen begrip van Marx voorradig was’, schrijft Wesseling over het werk
van Jan Romein, ‘dan was er wel iets van Weber, als Freud niets had te bieden dan
leende hij een begrip van Bergson. Het lijkt alsof een groot aantal begrippen en theo-
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riëen in zijn hoofd zaten die hij naar believen op de zaken losliet, instinctief als het
ware’.3
Iets dergelijks is nooit gezegd over Henriëtte Roland Holst. Zij geldt als uiterst
principieel. Volgens Stuiveling is niets voor haar zo typerend als ‘het
onvoorwaardelijke’. Om misverstanden te voorkomen, voegt hij daaraan toe dat die
eigenschap niet moet worden verward met dogmatisme, wijzend op haar ‘waakzame
zelfkritiek’ die ‘telkens weer de verworvenheden van gisteren als ontoereikend zag
voor de vraagstukken en verlangens van vandaag’.4 Een andere kenner, Schaap,
varieert daarop door te zeggen dat Roland Holst twee eigenschappen combineert:
‘de drang trouw te blijven aan een beginsel en de blijvende behoefte aan vernieuwing
van het eigen denken’.5
Anders dan het echtpaar Romein noemde Roland Holst zich niet altijd ‘marxiste’.
Ze sloot zich in de loop van haar leven aan bij verschillende partijen: eerst bij de
SDAP, daarna, vanaf 1915, bij het Revolutionair Socialistisch Verbond (later
opgenomen in de Communistische Partij Holland) en tenslotte, vanaf 1928, bij de
Woodbrookers. Continuïteit was er in die zin dat ze, ook toen ze ‘religieus socialiste’
was geworden, nog lange tijd in discussie bleef met Marx en zijn exegeten, al werd
haar toon wel kritischer en stelde ze zich steeds afwijzender op.6>
Wanneer we ons beperken tot werken van enige omvang, dan schreef Roland Holst
twaalf biografieën waarvan er één - een boek over Hugo - onuitgegeven bleef. Ze is
daarmee een van onze ijverigste biografen.7 Marx speelt in haar boeken een
belangrijker rol dan in die van Saks of het echtpaar Romein. Maar ze oriënteerde
zich, zelfs in de tijd van de SDAP en het Revolutionair Socialistisch Verbond, zelden
exclusief op hem.
Ook Freud en andere psychoanalytici zijn voor haar biografieën van betekenis
geweest. Hun werk leerde ze kennen in de jaren 1910-1914. Ze verdiepte zich toen
in de psychologie en vatte al snel een voorkeur op voor de ‘moderne analytische
zielkunde’.8 Die maakte zoveel indruk op haar dat ze in de jaren twintig haar
partijgenoten opriep de mogelijkheden te onderzoeken het marxisme en de
psychoanalyse met elkaar te verbinden. In ongeveer dezelfde periode waren er in het
buitenland, in het bijzonder in Duitsland en Oostenrijk, psychoanalytici en marxisten
die eveneens op een synthese aandrongen. Ze betoogden dat beide theorieën elkaars
tekortkomingen zouden opheffen. Hun pleidooien stuitten bij de leiding van hun
beider organisaties op verzet en in een enkel geval was de weerstand zo groot, dat
de leiding de zogeheten freudo-marxisten royeerde.9>
In de Nederlandse marxistische en psychoanalytische beweging toonde men
nauwelijks belangstelling voor de buitenlandse ideeën. Het debat werd hier vooral
gevolgd en becommentarieerd door ‘ietwat excentrieke lieden die zich als ‘vrije’ of
anarchistische socialisten beschouwden en bezijden het gezapige ‘mainstream’
Nederland stonden’. De formulering is afkomstig uit Bulhofs Freud en Nederland.
Tot de namen die ze noemt, behoren die van Constandse, Kuysten en Nabrink.10
Roland Holst ontbreekt opvallend genoeg, terwijl ze een pionier lijkt te zijn in haar
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ijveren voor een toenadering tussen marxisme en psychoanalyse. Bijna alle publicaties
die Bulhof bespreekt, stammen uit de jaren dertig. Roland Holst ging de genoemden
niet alleen voor in hun freudo-marxisme, ze speelde ook een veel belangrijker rol in
het intellectuele leven - al gaat het te ver om haar tot de ‘mainstream’ te rekenen.
Gaan we na hoe Roland Holst omging met Freud en Marx dan merken we dat ze
heel wat minder ‘trouw’ en ‘onvoorwaardelijk’ was dan kenners beweren. Net als
het echtpaar Romein blijkt ook zij pragmatisch en eclectisch te werk te gaan. Op
haar ‘zelfkritiek’ is eveneens het een en ander af te dingen. Ze legt lang niet altijd
uit waarom ze ‘de verworvenheden van gisteren als ontoereikend zag voor de
vraagstukken en verlangen van vandaag’ en gedraagt zich meer dan eens grillig
tegenover theoretische concepties.

‘Klassieke’ versus ‘moderne’ of ‘nieuwste’ biografie
Omdat het gaat over boeken die bijna niemand kent, lijkt het nuttig eerst iets te zeggen
over het soort biografieën dat Roland Holst schreef en de plaats die zij innemen in
de geschiedenis van het genre. Over die geschiedenis bestaan verschillende
Nederlandse studies. Het vreemde is dat Roland Holst daar, ondanks haar hoge
productie, nauwelijks in voorkomt. Zelfs niet in het boek van een partijgenoot als
Romein.11
Elke geschiedschrijver begint zijn overzicht in de Oudheid. Dat gebeurt niet alleen
omdat het genre toen ontstond, maar ook omdat het heel lang zijn klassieke vorm
zou hebben behouden. Voor Jan Romein, de oudste historicus van het genre, bestaan
er twee soorten biografieën: de ‘klassieke’ en de ‘moderne’. De eerste soort,
voortgekomen uit de lijkrede, zou zich ten doel stellen de hoofdpersoon te prijzen
en deze de lezer ten voorbeeld te stellen. Tot die soort rekent hij niet alleen het werk
van Xenophon, Plutarchus, Tacitus en Suetonius, maar ook de middeleeuwse
hagiografie en het Victoriaanse levensverhaal. De ‘moderne’ biografie zou zich
onderscheiden door een ‘onbevangen’ zoektocht naar de waarheid. Andere kenmerken
die Romein noemt zijn: ‘psychologisch doordringingsvermogen’ en
‘gecompliceerdheid van het psychische beeld’. Tot de grondleggers van dit type
biografie rekent hij Strachey met diens Eminent Victorians (1918), Ludwig (Goethe,
1919), Stefan Zweig (Drei Meister, 1919) en Maurois (Ariel, ou la vie de Shelley,
1923).12
Ook in een overzicht van Chorus uit 1962 draait alles om de tegenstelling tussen
‘klassiek’ en ‘modern’.13 Die tegenstelling is geïntroduceerd door Strachey en de
zijnen en diende een strategisch doel, want ze maakte hen tot de vernieuwers van
een genre dat ouderwets dreigde te worden. Met name Romein lijkt weinig oog te
hebben voor die strategische achtergrond. Hij identificeert zich met de ‘moderne’
biografen en neemt bij het karakteriseren van hun werk de slogans over waarmee zij
zich van hun voorgangers probeerden te onderscheiden.14
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In een later boek heeft Chorus in plaats van een twee- een driedeling voorgesteld.
Naast de ‘antieke’ biografie onderscheidt hij nu de ‘moderne’ en de ‘nieuwste’. Ook
in Fontijns De Nederlandse schrijversbiografie komt een driedeling voor. De
aanduidingen zijn hier: ‘klassiek’, ‘romantisch’ en ‘modern’. In beide gevallen wordt
met de laatste categorie het werk bedoeld van Strachey c.s. De karakterisering daarvan
maakt nog steeds gebruik van de manier waarop de auteurs zichzelf afficheerden,
maar er is een grotere aandacht gekomen voor de continuïteit in de ontwikkeling van
de biografie.15
Dat is in die zin terecht dat de ‘moderne’ of ‘nieuwste’ biografen niet de eersten
waren die zeiden geen pedagogisch doel na te streven en de waarheid boven alles te
stellen. Zelfs in de, volgens het clichébeeld, conventionele en preutse Victoriaanse
periode waren er biografen die we ‘modern’ zouden kunnen noemen.16 Het verlangen
een heldenleven te schrijven betekende ook niet automatisch dat men onaangename
feiten moest verzwijgen. Er bestonden diverse scenario's voor een heldenleven. In
het eerste was sprake van een held zonder meer. Dergelijke boeken lijken op het
beeld dat wordt gegeven van de ‘klassieke’ biografie. De andere scenario's boden
meer ruimte. Zij beschrijven iemand met zwakheden die desondanks bewondering
verdient of iemand die wordt misleid, verkeerd handelt en daar zwaar voor moet
boeten.17
Fontijn heeft de indruk dat de ‘moderne’ of ‘nieuwste’ biografie in Nederland
rond 1930 geaccepteerd was.18 Dat zou betekenen dat Roland Holst de ontwikkelingen
niet bijhield. Zij schreef zowel voor als na die tijd boeken waarin de hoofdpersoon
als een held werd verheerlijkt. Een enkele keer heette hij ook letterlijk een ‘held’,
soms met een hoofdletter geschreven. Andere veelzeggende aanduidingen zijn ‘genie’
en ‘profeet’.19
In haar autobiografie vermeldt Roland Holst met duidelijke trots dat ze van
jongsafaan de ‘gave der verering’ bezat, dat wil zeggen ‘het besef der hoogheid en
heiligheid van bepaalde dingen’.20 Tot die ‘bepaalde dingen’ behoorden zeker de
kunst en haar beoefenaars. Veel van haar biografieën waren aan kunstenaars gewijd
en ze liet zich de verering voor hen door niemand afnemen, ook niet door haar
collega-biografen.
Hoewel ze Eminent Victorians bijna direct na verschijnen las, gaat ze in geen van
haar biografieën in debat met Strachey c.s.21 Maar uit een recensie van een boek over
Tolstoj uit 1932 blijkt dat ze zich danig ergerde aan de ‘pluizers’ die er een eer in
stelden ‘de meest verborgen gevoelens’ en de ‘intiemste betrekkingen’ in de
openbaarheid te brengen. Ze verweet hen dat ze geen ‘schroom’ kenden en ‘schennis’
begingen, dat wil zeggen ‘de heiligheid der heiligen aantasten, door hun zwakheden
en gebrekkigheden in éénzelfde perspektief te brengen met hun zedelijke krachten,
hun heroïsme, hun zelfverloochening, hun meer dan menschelijke teederheid’.22
Ze vond dat een biograaf de lezer moest vormen. Met die eis sloot ze aan bij een
traditie die teruggaat op Plutarchus' Bioi paralleloi, een boek dat volgens Romein
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c.s. een grote invloed uitoefende op de vorm en de inhoud van de (‘klassieke’)
biografie.23 Toch is daarmee nog niet haar plaats bepaald in de geschiedenis van het
genre dat ze met zoveel hartstocht beoefende, want haar belangstelling voor de
psychoanalyse stemt weer overeen met kenmerken die worden toegeschreven aan
de ‘moderne’ of ‘nieuwste’ biografie.

Te weinig onderscheid
Het probleem is dat de geschiedschrijvers van de biografie het werk en de opvattingen
van Strachey en de zijnen te veel over een kam scheren. Dat blijkt bijvoorbeeld als
we ons verdiepen in de vraag hoe de biografen dachten over de aard van hun
bezigheden. Op grond van de secundaire literatuur zou men verwachten dat ze vooral
aandacht gaven aan de wetenschappelijke aspecten van het genre. Romein c.s. leggen
namelijk sterk de nadruk op hun gebruik van psychologische theorieën.
Lezen we het werk van de pioniers dan merken we dat ze van mening verschillen.
Terwijl Strachey zich nadrukkelijk presenteert als een literator en ontkent de bedoeling
te hebben ‘to construct a system or to prove a theory’, onderscheidt Maurois aan het
schrijven van een biografie zowel een literair als een wetenschappelijk aspect.24
Over het gebruik van psychologische theorieën zijn ze nog minder eensgezind.
Hier staan Strachey en Zweig tegenover Ludwig en Maurois. Eerstgenoemden
maakten dankbaar gebruik van psychoanalytische ideeën en begrippen, al duurde
het bij Strachey wel jaren voor hij Freud ging waarderen: hij leerde zijn werk kennen
rond 1914 en noemde de psychoanalyse nog in 1923 ‘a ludicrous fraud’.25 Pas in zijn
laatste boek, Elisabeth and Essex (1928) - opgedragen aan zijn broer James en diens
vrouw Alix, de Engelse vertalers van Freuds verzameld werk - liet hij zich door de
psychoanalyse inspireren.21 Zweig was vanaf het begin een volgeling van Freud. Hij
was ook met hem bevriend.27 In een rede bij Freuds crematie sprak hij hem aan als
‘Du geliebtester Meister’ en prees hem als ‘der Unbeirrbare, der reine
Wahrheitssucher, dem nichts in dieser Welt wichtig war als das Absolute, das dauernd
Gültige’.28
In het andere kamp was Maurois het mildst in zijn kritiek. Hij betoogde dat
psychoanalytische interpretaties altijd gissingen blijven en hij vond ze daarom ‘niet
erg bruikbaar’.29 Ludwig ging veel verder: voor hem was Freud een gevaar, in het
bijzonder vanwege zijn ‘gelijkschakeling’ van zieken en gezonden en zijn
‘sexomanie’. In 1946 schreef hij een boek waarin hij uitvoerig stilstond bij de
biografische studies uit de kring van Freud onder het motto: wat psychoanalytici
over hun patiënten zeggen, kunnen we niet controleren, maar wat ze beweren over
Leonardo da Vinci of Goethe wel. Zijn oordeel over het psychoanalytisch
geïnspireerde biografisch werk was uiterst negatief. In het boek wordt verder verslag
gedaan van
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een bezoek aan Freud in 1927, waarbij hij wordt geportretteerd als iemand die alleen
in zijn eigen ideeën geïnteresseerd is en er niet aan twijfelt dat hij het gelijk aan zijn
kant heeft.30
De geschiedschrijvers van de biografie laten de kritiek van Ludwig en Maurois
onvermeld. Dat maakt opmerkingen als die van Romein over het ‘psychologisch
doordringingsvermogen’ van de ‘moderne’ biografen en de ‘gecompliceerdheid’ van
het ‘psychisch beeld’ dat zij beschrijven, weinig informatief en verhindert dat er
duidelijkheid ontstaat over de plaats van Roland Holst in de geschiedenis van de
biografie. Want maakt haar enthousiasme voor de psychoanalyse haar nu ‘modern’,
ondanks haar afkeer van ‘pluizers’ en haar levenslange behoefte aan ‘verering’?
Wanneer we Strachey en Zweig als maatstaf nemen (en ons in het geval van de eerste
beperken tot zijn laatste boek) dan is het antwoord ‘ja’. Kiezen we Ludwig en Maurois
dan is het ‘nee’.
Eén ding staat vast: Roland Holst was de eerste van de genoemden die op Freud
reageerde. Ze maakte al gebruik van de psychoanalyse in 1912, in haar biografie van
Rousseau, dat wil zeggen twee jaar nadat Freud was gedebuteerd als biograaf met
zijn opstel over Leonardo da Vinci.31 Of ze van de psychoanalyse gebruik maakte
vanuit de wens de biografie te verwetenschappelijken, valt niet uit te maken. We
weten dat de eerste generatie marxisten, ook de letterkundigen onder hen, aanspraak
maakten op wetenschappelijkheid.32 Maar er is geen uitspraak van Roland Holst
bekend waaruit ondubbelzinnig blijkt dat ze haar biografieën (of enkele daarvan)
beschouwt als een product van wetenschappelijke arbeid (of als een combinatie van
literatuur en wetenschap).
Wel valt op dat ze zich in haar correspondentie met Huizinga nergens presenteert
als een amateur of een literator. Ze spreekt hem, behalve als vriend, aan als ware hij
een collega, ook wanneer het gaat om haar biografieën.33 Dat valt des te meer op
omdat Huizinga een afkeer had van literatoren met historische pretentie. Volgens
hem leed de cultuur schade als de geschiedschrijving voor een wijder publiek in
handen was van biografen die schreven uit een ‘litteraire behoefte’, met ‘litteraire
middelen’ werkten en uit waren op ‘litteraire effecten’. Het soort boeken dat zij op
de markt brachten, noemde hij, met een woord ontleend aan Sainte Beuve ‘vie
romancée’. En dat was voor hem een scheldwoord.34

De ontdekking van Freud en zijn gevolgen
Nu we enigszins weten wat voor soort biografe Roland Holst is, wordt het tijd voor
het eigenlijke onderwerp: het freudo-marxisme. In haar eerste biografie kwam Freud
niet voor, wat weinig verwonderlijk is, want dat boek verscheen in 1898, twee jaar
na haar poëtisch debuut. Het is een gezamenlijk werkstuk van haar en haar man en
handelt over Dante Gabriël Rossetti. Zijn leven en werk zouden zijn beheerst door
een hem onbekende macht. Die macht was niet ‘bovenaardsch’ van
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karakter, maar ‘maatschappelijk’. Kennis over de aard en de werking ervan ontlenen
de biografen aan het historisch materialisme, hun beider ‘wereldbeschouwing’.35
In de jaren daarna ontwikkelde Roland Holst zich tot een boegbeeld van het
‘wetenschappelijk socialisme’, niet alleen als dichteres, maar ook als schrijfster van
wat we maar beschouwend proza zullen noemen. In die laatste hoedanigheid verwierf
ze vooral faam met het eerste deel van Kapitaal en arbeid in Nederland, een boek
dat niet alleen lof kreeg van haar vriend en partijgenoot Van der Goes, maar ook
door een buitenstaander als de historicus Kernkamp werd gewaardeerd als een proeve
van economische geschiedschrijving.36
Door haar kennismaking met de psychoanalyse in het begin van de jaren tien,
veranderde haar houding tegenover het marxisme. Dat blijkt uit Over leven en
schoonheid, een verzameling opstellen waarvan het oudste dateert uit het begin van
de eeuw. Ging Roland Holst er vroeger vanuit dat de loop van de geschiedenis wordt
bepaald door de economie, nu is ze ervan overtuigd dat het leven beschouwd moet
worden als een ‘ondeelbare, stoffelijk-geestelijke eenheid, een dialektisch proces,
waarbij ‘oorzaak’ en ‘werking’ onophoudelijk in elkaar overgaan, ‘materie’ en ‘geest’,
‘realiteit’ en ‘weerspiegeling’ geen absolute, maar slechts betrekkelijke tegenstellingen
zijn’.37
Ook haar houding tegenover ‘het irrationeele en het onderbewuste’ is gewijzigd.38
In haar begintijd als marxiste waren de ‘hypothesen der nieuwe analytische zielkunde’
haar onbekend, schrijft Roland Holst in het voorwoord van de bundel. Maar daarin
was verandering gekomen en ze beschouwde die hypothesen nu als ‘een waardevolle
aanvulling' op het marxisme’.39 Die laatste opmerking preludeert op een stuk van
bijna tweehonderd bladzijden over ‘Historisch materialisme en kunst’, oorspronkelijk
verschenen in de Communistische Gids van 1924 en opgenomen aan het slot van het
boek. Ze betoogt daarin dat de psychoanalyse en het marxisme met elkaar zijn
‘verbonden’, ‘zowel door den stof, dien zij pogen te doorgronden als door de methode
waardoor zij hun doel pogen te bereiken’. Wil men inzicht verwerven in ‘het
mechanisme der verbinding tusschen psychisch en maatschappelijk gebeuren’, dan
zijn beide wetenschappen in haar idee aangewezen op ‘voortdurende samenwerking’.40
Twee jaar na het verschijnen van het boek stapte Roland Holst uit de
Communistische Partij. Ze had ondertussen steeds meer moeite gekregen met het
historisch materialisme en daarom besloten het tweede deel van Kapitaal en arbeid
in Nederland niet eerder uit te geven voor het was herschreven. Toen het boek
uiteindelijk werd gepubliceerd, in 1932, waarschuwde ze in het voorwoord dat het
een compromis was geworden tussen haar vroegere inzichten en die van nu. Ze
noemde het marxistische betoog eenzijdig en betreurde het dat er te weinig aandacht
was besteed aan ‘de totaliteit der levensfaktoren’ en de werking van iets dat ze
aanduidde als een ‘Hoogere Kracht’.41
Aan het slot van deel twee staat een paragraaf waarin Roland Holst probeerde een
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indruk te geven van haar nieuwe standpunt. De teneur van die paragraaf komt overeen
met de inhoud van een boekje dat ze kort daarvoor publiceerde: De geestelijke
ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme (1931). Daarin betoogt ze, zich onder
andere beroepend op de psychoanalyse, dat de tijd van de ‘moderne,
mechanistisch-rationalistische wereldbeschouwing’ voorbij is. Er zou op allerlei
terreinen van het maatschappelijk leven een wending zijn te bespeuren naar ‘het
geestelijke’ en daarom zou het ‘wetenschappelijke socialisme’ moeten worden
opgevolgd door het ‘religieuze’ - ‘vervuld (...) met eerbied voor het hoogere leven’.12
In de rest van de jaren dertig en veertig bleef Roland Holst Marx bespreken, maar
ze maakte geen gebruik meer van zijn ideeën bij het analyseren van het gedrag van
haar helden en meestal ontbreekt zelfs een sociaal of economisch decor. Een beroep
op de ‘zielkunde’ is nog wel vaak aanwezig en we komen ook regelmatig
psychoanalytische begrippen tegen. Wanneer we ons interesseren voor haar pogingen
Freud en Marx te verenigen, kunnen we ons dus beperken tot de jaren tien en twintig.
Daarbij gaat het om twee biografieën, die van Rousseau en Garibaldi, plus de bundel
Over leven en schoonheid, in het bijzonder de beschouwing over ‘Historisch
materialisme en kunst’.43

Freud en Marx
1. Rousseau (1912)
Voor iemand die net Freud heeft ontdekt, biedt Rousseau interessante mogelijkheden
zich als biograaf te profileren. Zijn leven en werk waren namelijk al geruime tijd
onderwerp van biografische belangstelling, in het bijzonder binnen het kader van de
pathografie, een type levensbeschrijving waarmee Freud polemiseert. In een
pathografie worden de ideeën en de activiteiten van de hoofdpersoon verklaard vanuit
de psychiatrie. Het gaat dan in het bijzonder om de invloed van erfelijke factoren
waarbij ‘degeneratie’ het belangrijkste trefwoord is. Uitgaande van de typeringen
van Romein c.s. kunnen we de pathografen beschouwen als voorlopers van de
‘moderne’ biografen. Ze presenteerden zich als wetenschappelijke onderzoekers die
er niet voor terugschrikken onaangename waarheden te vertellen, of misschien kunnen
we beter zeggen dat ze die waarheden opzochten. Hun onderwerpen vonden ze vooral
in de negentiende eeuw en hun stelling luidde dat er een nauw verband bestaat tussen
kunst en ziekte, tussen genialiteit en waanzin.44 Rousseau werd als een mooi voorbeeld
beschouwd om dat verband te demonstreren. Dus duikt hij telkens op in pathografische
studies, de ene keer als hoofd- de andere keer als bijfiguur, niet alleen in Frankrijk
maar ook bij ons. Zo maakt Kollewijn gebruik van zijn kennis van Rousseau in een
poging ‘Bilderdijk als mensch’ te karakteriseren en figureert hij in 1911 - dus één
jaar voor de biografie van
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Roland Holst - in een beschouwing over Genie en waanzin.45
Freud verschoof de aandacht van de erfelijke belasting naar het psychisch conflict.46
Die verschuiving biedt de mogelijkheid het Rousseau-beeld van de pathografen te
attaqueren, maar dat doet Roland Holst niet. Ze is nog maar net in contact gekomen
met het psychoanalytisch gedachtengoed en maakt daar slechts spaarzaam gebruik
van. In het deel dat gewijd is aan de ‘kindsheid’ treffen we niets aan dat naar de
psychoanalyse verwijst: geen onderscheid in orale, anale en genitale fasen, geen
Oedipus-complex.47 Ook op andere plaatsen waar we psychoanalytische duiding
zouden verwachten, zoals bij de beschrijving van Rousseau's liefdeleven, ontbreekt
ze. De invloed van Freud beperkt zich tot het gebruik van twee termen: ‘onbewuste’
en ‘sublimatie’. Van die twee krijgt alleen het onbewuste ruime aandacht, zij het dan
in een heel specifieke context: die van de creativiteit. Roland Holst is ervan overtuigd
dat ‘de wind der inspiratie blaast gelijk hij wil’. Kunst ontstaat volgens haar vanuit
een ‘drang, langzaam groeiend in het onderbewuste’.48 Rousseau wordt geportretteerd
als een ‘onbewust’ revolutionair' en een ‘onbewust’ profeet:
Hij wist niet dat die stem in hem zelven de stem van opkomende klassen
was, dat zij hem riepen om hun tolk te zijn, om hun onklare denkbeelden
die geboren wilden worden vorm en gestalte te geven, - maar hij hoorde
de roepstem en volgde haar.49
Op de vraag hoe hij tot tolk werd van de ‘opkomende klassen’, krijgen we geen
duidelijk antwoord. Roland Holst schrijft: ‘natuur en maatschappij hadden zijn wezen
voortgebracht’.50 Dat klinkt alsof ze wil zeggen: het freudo-marxisme kan zijn
historische rol verklaren. Maar er is net opgemerkt dat Roland Holst nauwelijks
gebruik maakt van de psychoanalyse. Ook het marxisme speelt een minder grote rol
dan men zou verwachten. Weliswaar worden de sociaal-economische omstandigheden
uitvoerig beschreven, maar toch vooral als decor: bij de verklaring van Rousseau's
ideeën en activiteiten spelen die omstandigheden vaak een bescheiden rol.
Toch roept Jan Romein het boek uit tot de eerste Nederlandse marxistische
biografie. Hij voegt daaraan toe: ‘zij het dan van een marxisme, dat zó niet meer
bestaat en beter maar nooit bestaan had’ - een oordeel dat hij overigens niet toelicht.51
Over de psychoanalyse zwijgt hij en dus ook over de verhouding tussen het gebruik
van Marx ideeën en die van Freud.

2. De held en de schare (1920)
Acht jaar na haar boek over Rousseau publiceerde Roland Holst een biografie van
Garibaldi: De held en de schare. In het voorwoord daarvan betoogt ze dat het eerdere
biografen niet gelukt is Garibaldi's ‘diepste wezen uit te beelden’. Ze wijt dat

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

314
voor een deel aan hun ‘ideologische methode’, die hen belet in te zien hoe de
betrekkingen tussen Garibaldi en Victor Emmanuel ‘de persoonlijke vorm waren
van het konflikt tusschen de verschillende klassen die in de
onafhankelijkheidsbeweging samenwerkten’.52
In de biografie komen we regelmatig de namen tegen van Marx en Engels. Beiden
heten ‘geniaal’.53 Ze worden voorgesteld als de ontdekkers van de ‘wetten van het
maatschappelijk gebeuren’, maar wat die wetten behelzen blijft onvermeld en - wat
belangrijker is - er wordt geen gebruik van gemaakt bij het beschrijven van het leven
van Garibaldi. Wie na de aanval op de bestaande historiografie uit de inleiding een
analyse verwacht van de sociaal-economische omstandigheden in het
negentiende-eeuwse Italië op de wijze van Kapitaal en arbeid in Nederland, wordt
teleurgesteld. De stand van de economie komt helemaal niet ter sprake en de
beweringen over klassen blijven rijkelijk abstract.
Het boek is ook in andere opzichten weinig analyserend. De lyrische beschrijving
overheerst en in die beschrijving krijgt Garibaldi sterk sacrale trekken. Zo wordt zijn
eerste openbare optreden na de snelle verovering van Sicilië als volgt beschreven:
Een paar maal beproefde hij te spreken, maar zijn stem weigerde; tranen
stroomden hem langs de wangen, hij bemerkte het niet. Stil en sprakeloos
stond hij op het balkon; de menigte op het plein echter voelde een wijding
over haar komen of een hoogepriester der vrijheid het Allerheiligste
ontblootte, in plechtig zwijgen ontblootte voor de schare der geloovigen.
En in dit zwijgen vereenden de geesten van levenden en dooden zich tot
de Gemeenschap der Heiligen.51
Deze manier van schrijven houdt verband met het doel dat Roland Holst voor ogen
stond. Dat doel is dat van de ‘klassieke’ biografie: de lezer een spiegel voor te houden
en hem op te voeden. In dit geval gaat het om een ‘revolutionair-socialistische
opvoeding’.55 Garibaldi is in de ogen van Roland Holst namelijk een partijgenoot.
‘Wij Kommunisten zijn de kinderen van zijn geest’, luidt de slotzin van het boek.56
Gelet op die doelstelling hoeft het niet te verbazen dat Garibaldi het hele boek door
wordt voorgesteld als een onverschrokken held en een groot intuïtief denker. Aan
zijn psychologische structuur wordt nauwelijks aandacht besteed. Of misschien
moeten we zeggen dat Roland Holst doet alsof hij boven de menselijke psyche is
verheven.

3. ‘Historisch materialisme en kunst’ (1925)
Dat Roland Holst nog steeds in de psychoanalyse geïnteresseerd was, blijkt uit een
beschouwing van vier jaar later: ‘Historisch materialisme en kunst’. Daarin wordt
de stelling verdedigd dat het historisch materialisme, dat wil zeggen de leer van basis
en bovenbouw zoals gecodificeerd door Boecharin, niet toereikend is om de
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ontwikkeling van de kunst te verklaren. Dat komt doordat ze geen rekening houdt
met de rol van psychologische factoren. Marxisten die zich voor kunst interesseren
wordt daarom aangeraden de lectuur van Marx en Engels te combineren met een
studie van de ‘moderne psychologie’ en met dat laatste bedoelt Roland Holst de
psychoanalyse.
Om aan te tonen dat de productie van kunst niet uitsluitend wordt bepaald door
economische factoren of, in het jargon van het historisch materialisme, beheerst
wordt door productiekrachten en productieverhoudingen, bespreekt Roland Holst
een probleem waar Marx al op wees: de ongelijke ontwikkeling van maatschappij
en kunst. Ze denkt dit probleem te kunnen oplossen door, gebruikmakend van de
karakterleer van Jung, een onderscheid te maken tussen een ‘naar buiten gericht’ en
een ‘naar binnen gericht’ karakter. Typerend voor het kapitalisme is volgens haar
het eerste type, getuige de waarde die wordt gehecht aan ‘empirisch’ gerichte
wetenschap' en het streven naar een ‘steeds grooter hoeveelheid goederen met steeds
minder arbeid’.57 Dit alles heeft tot gevolg dat de ‘binnenwereld’ een verkommerd
bestaan lijdt. Maar omdat het ‘irrationele’ zich niet laten ontkennen, zoekt de mens
naar mogelijkheden om dat aspect van zijn persoonlijkheid te uiten en die
mogelijkheden vindt hij vooral in de kunst.
Niet alle kunst biedt soelaas. Sommige kunstvormen ‘bloeien’, andere zijn in
‘verval’ of lijken zelfs ‘dood’. Wat bloeit zijn: ‘de lyrische schilderkunst, de lyrische
poëzie, de muziek vooral’.58 Het historisch materialisme kan die bloei niet verklaren,
de psychoanalyse wel. Het gaat namelijk om kunsten die zich opstellen tegen de
‘verregaande veruiterlijking des levens’ die kenmerkend is voor het kapitalisme. De
psychoanalyse weet dat de mens niet zonder ‘de kompensatie’ kan van zijn
‘onderdrukte geestelijke funkties’:
Wanneer het leven der gewone werkelijkheid en zijn eigen aanpassing
daaraan den mensch onverbiddelijk verhinderen, zijn zielsvermogens tot
harmonische ontwikkeling te brengen, wanneer die aanpassing hem afsluit
van zijn eigen innerlijk rijk, dan zoekt hij den weg naar andere vormen
der werkelijkheid, vormen waarin de verdrongen, onderbewust geworden
verlangens gelegenheid vinden zich uit te leven en de onderdrukte
zielskrachten zich kunnen laten gelden.59
Marxisten en psychoanalytici moeten daarom gaan samenwerken. De voorwaarden
daarvoor zijn gunstig aangezien er zowel inhoudelijke als methodische
overeenkomsten bestaan tussen de beide theorieën. Of Roland Holst uitsluitend wil
samenwerken met de Jungianen is niet goed duidelijk. Ze vermeldt wel het bestaan
van ‘verschillende richtingen’ binnen de psychoanalyse, maar lijkt aan de
meningsverschillen weinig waarde te hechten.60
Terwijl de feilen van het marxisme breed worden uitgemeten, krijgt de
psychoanalyse bijna uitsluitend lof toegezwaaid. Het is volgens Roland Holst een
tak van wetenschap die ‘dagelijks’ voortgaat ‘bewijzen’ te leveren.61 De enige
tekortkoming
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die ze noemt, is dat men ‘in de geschriften van haar voormannen talrijke uitingen
(vindt), zoowel van reaktionaire gezindheid als van grove onkunde op sociaal, politiek
en historisch gebied’.62 Zoiets bemoeilijkt natuurlijk de samenwerking met de
marxisten, temeer omdat die, ‘op enkele uitzonderingen na’, met ‘minachtende
onverschilligheid’ aan de psychoanalyse voorbijgaan.63 Maar samenwerking tussen
beide groepen is ‘noodzakelijk, willen de sociaal-geestelijke verschijnselen vollediger
en alzijdiger dan tot dusver verklaard worden’.64
Waar Roland Holst in het bijzonder op wijst, is de rol van het onbewuste. Net als
in haar boek over Rousseau betoogt ze ook nu dat geen enkel kunstwerk tot stand
komt ‘zonder de medewerking van de onbewuste zielkrachten’.65 Diezelfde ‘krachten’
spelen bovendien een belangrijke rol bij de consumptie van kunst.
Aangekomen bij het slot van de beschouwing heft Roland Holst een loflied aan
op het onbewuste en het irrationele. Voor wie het niet eerder bevroedde, wordt dan
ook duidelijk dat ‘Historisch materialisme en kunst’ niet alleen een betoog is met
verklarende pretentie, maar tevens een aanval bevat op ‘de goden van het Rationeele
en Mechanische’.66 Goden die ook de marxisten aanbidden. In de laatste regels van
haar betoog vraagt Roland Holst haar partijgenoten hun eenzijdige oriëntatie op de
ratio op te geven en ‘weer harmonie te brengen tusschen de bewuste en de onbewuste,
de rationeele en de irrationeele zielsvermogens’.67

Loslaten van Freud en Marx
Aan het eind van de jaren twintig neemt Roland Holst steeds meer afstand van het
marxisme. Dat blijkt niet alleen uit de moeite die ze heeft met het tweede deel van
Kapitaal en arbeid in Nederland, maar ook uit haar boek over Tolstoj uit 1930.
Daarin wordt nergens meer geprobeerd leven en werk in verband te brengen met
sociaal-economische ontwikkelingen. Wel valt nog regelmatig de naam van Marx,
maar dat gebeurt enkel om zijn ideeën te vergelijken met die van de gebiografeerde.
Het maken van dergelijke vergelijkingen was een passie van Roland Holst. Ook
Rousseau en Garibaldi vergeleek ze met Marx, met als conclusie, in het geval van
de laatste, dat hij ‘intuïtief’ tot dezelfde inzichten kwam als Marx en Engels in hun
‘breed en diep weten’.68
Terwijl ze de resultaten van intuïtie en wetenschappelijk onderzoek in 1920 nog
aan elkaar gelijk stelde, betoogt ze in haar Tolstoj-biografie dat het intuïtieve superieur
is aan het ‘rationeel-wetenschappelijke’. Zo voorspelt ze dat ‘een groot deel’ van het
werk van Marx en Engels ten prooi zal vallen aan ‘de vernielende kracht van den
tijd’ omdat daarin het ‘rationeel-wetenschappelijke een veel grooter plaats in(neemt),
kwantitatief en kwalitatief, dan het spontaan intuïtieve’.69
De vergelijking tussen Marx en Tolstoj valt dan ook uit in het voordeel van de
laatste. Beiden zouden zijn gedreven door een ‘hartstochtelijke gerechtigheidsdrang’.70
‘Marx was een wetenschappelijk, Tolstoi een dichterlijk genie’.71 Maar de

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

317
dichter zag ‘scherper’, met als gevolg dat zijn kritiek op het privaatbezit, in
tegenstelling tot die van de marxisten, nog ‘volkomen aktueel’ is en dat zal blijven
zolang er maatschappelijke tegenstellingen bestaan.72
In haar Gorter-biografie uit 1933 herhaalt Roland Holst haar kritiek op de
‘eenzijdigheid’ van het historisch materialisme.73 In ongeveer dezelfde tijd schrijft
ze een beschouwing over Poëzie en maatschappelijke vernieuwing (1935) waarin ze
betoogt dat behalve de techniek en de klassenverhoudingen ook ‘het ras’, ‘het milieu’,
en ‘de tijdgeest’ de ontwikkeling van literatuur bepalen.74 In de jaren veertig - als ze
biografieën schrijft van Gandhi, Rik Roland Holst en Rolland - horen we niets meer
over het historisch materialisme en komen we de naam van Marx nog maar zelden
tegen.75 Als nu de verdiensten en het karakter van de hoofdpersoon met behulp van
een vergelijking moet worden verduidelijkt, doet Roland Holst een beroep op Tolstoj.
Zo heet Rolland de ‘Fransche Tolstoi’ en is Gandhi in haar ogen de ‘evenknie’ van
Tolstoj ‘in genialiteit en overtuigingskracht’.76
Het duurde iets langer voor Roland Holst afstand nam van Freud. Nadat de
‘analytische zielkunde’ haar entree had gemaakt in Jean Jacques Rousseau en
vervolgens ontbrak in het boek over Garibaldi, keerde ze terug in in de biografie van
Tolstoj. Net als in Jean Jacques Rousseau maakt Roland Holst daar een uiterst
selectief gebruik van de psychoanalyse. Ze toont zich nu vooral geïnteresseerd in
het begrip sublimatie. Ze staat uitvoerig stil bij Tolstojs strijd tegen zijn driftleven
en zijn pleidooi voor kuisheid, ook binnen het huwelijk, en betoogt dat Tolstoj nooit
zo'n groot schrijver zou zijn geworden als hij niet ‘een aanmerkelijk deel zijner
sexueele gevoelens’ had ‘omgezet in de stroomen van innerlijke bewogenheid en
geestelijke energie’.77
Tolstoj is in haar idee iemand die intuïtief op de psychoanalyse vooruitliep. Ze
prijst hem met name om zijn ‘meesterlijke ontrafeling van de schijngronden waarmee
het menschelijk bewustzijn zijn gedragingen goedpraat’.78 Anders dan in haar
vergelijking tussen Tolstoj en Marx stelt ze in dit geval de schrijver niet boven de
onderzoeker. Dat doet ze evenmin wanneer ze in later jaren andere literatoren
behandelt die op Freud vooruit zouden lopen, zoals Gorter van wie ze zegt dat hij
‘alle hypothesen der moderne psychiatrie over een diepste sfeer der ziel, een sfeer
zonder verband met die der zintuiglijke indrukken waar een stem uit opstijgt, een
bron uit opwelt, welker herkomst niet na te speuren zijn’, door hem werden
‘voorvoeld’.79
Voor iemand die zoveel vertrouwen heeft in de macht van de intuïtie als Roland
Holst in deze periode van haar leven, is dit een blijk van waardering. Dat de
psychoanalyse haar nog tot ver in de jaren veertig boeide, blijkt uit diverse passages
in haar biografieën.80 Maar ze heeft na Tolstoi nooit meer een beroep gedaan op Freud
of Jung.
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Conclusie
Terwijl Roland Holst in allerlei publicaties heeft uitgelegd wat haar redenen waren
om met het marxisme te breken, kunnen we slechts raden waarom ze, een aantal
jaren later, geen gebruik meer maakte van de psychoanalyse. Die stap heeft ze nooit
toegelicht, ook niet in haar memoires, Het vuur brandde voort.81 De psychoanalyse
komt daar zelfs helemaal niet in voor. Ze heeft ook nooit uitgelegd waarom ze zich
in de jaren twintig en dertig de ene keer wel en de andere keer niet van de
psychoanalyse bediende en waarom haar pleidooi voor een synthese van Freud en
Marx nooit een vervolg heeft gekregen.
Roland Holst is dus minder principieel dan ze altijd wordt voorgesteld en ook op
haar ‘waakzame zelfkritiek’ (Stuiveling) valt het een en ander af te dingen. Proberen
we een verklaring te vinden voor het laten vallen van de psychoanalyse, dan staat
één ding vast: het heeft niets van doen met haar bezwaren tegen de
‘mechanisch-materialistische’ zienswijze. Roland Holst vatte de psychoanalyse op
als een uiting van verzet tegen die zienswijze en als ze in het begin van de jaren
dertig pleit voor een ‘religieus socialisme’ betoogt ze dat de psychoanalyse
‘belangrijke hulp’ heeft te bieden.82
Men krijgt de indruk dat de psychoanalyse vooral heeft gefunctioneerd als
breekijzer. Dat wil zeggen een opening heeft geforceerd in het marxisme en Roland
Holst de mogelijkheid heeft geboden daaruit te ontsnappen. Toen dat eenmaal was
gebeurd - dat wil zeggen toen ze de ‘goden van het Rationeele en Mechanische’ had
afgezworen en de macht had ontdekt van de intuïtie - verloren Freud en Jung hun
grootste aantrekkingskracht. Over de ‘hulp’ die zij zouden kunnen bieden aan het
‘religieuze socialisme’ horen we later niets meer - een bewijs temeer van haar
grilligheid in theoretisch opzicht.
In de periode dat ze zich voor de psychoanalyse interesseerde, diende de leer twee
doelen: ze moest het belang verduidelijken van het irrationele en de aard van het
kunstenaarschap verhelderen. In het laatste geval ging het om het articuleren van een
geloof in het onbewuste als ‘bron der zingeving’ en het benadrukken van het belang
van sublimatie. Dat waren zaken waar Roland Holst grote waarde aan hechtte, zoals
ook blijkt uit de biografie van Etty. En toch bleef ze zelfs daaraan niet trouw.

Literatuur
Bulhof, I.N. 1983, Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn
ideeën. Baarn
Chorus, A. 1962, Het beeld van de mens in de oude biografie en hagiografie.
Den Haag
Chorus, A. 1969, De nieuwe mens. Etappen van benadering in de moderne
biografie. 's- Gravenhage
Clark, R.W. 1980, Freud. The Man and the Cause. London
Cockshut, A.O.J. 1974, Truth to Life. The Art of Biography in the Nineteenth
Century. London

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

319
Cremerius, J. 1971, ‘Einleitung des Herausgebers’, in: Neurose und Genialität.
Psychoanalytische Biographien. Frankfurt a.M., 7-25
Deventer, J. van 1911, ‘Genie en waanzin’, in: Uit zenuw- en zieleleven. Serie
1, 115-148
Etty, E. 1996, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952.
Amsterdam
Etty, E. 1998, ‘Henriette Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland, 1902’,
in: NRC/Handelsblad 3-4-1998
Fontijn, J. 1992, De Nederlandse schrijversbiografie. Utrecht
Freud, S. 1969, ‘Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci’, in:
Studienausgabe. Frankfurt a.M. deel 10, 87-159
Gay, P. 1995, The Naked Heart. London/New York
Heerikhuizen, B. van 1987, W.A. Bonger, socioloog en socialist. Amsterdam
Henn, C. 1982, ‘Historische werkelijkheid en literaire waarheid. Henriëtte
Roland Holst en de biografie’, in: De Nieuwe Taalgids 75, 76-81
Huizinga, J. 1929, Cultuurhistorische verkenningen. Haarlem
Huizinga, J. 1989-1991, Briefwisseling. Ed. L. Hanssen/W.E. Krul/A. van der
Lem. Amsterdam 3 delen
Holroyd, M. 1994, Lytton Strachey. The New Biography. New York
Jong, F. de 1954, J. Saks, literatoren marxist. Amsterdam
Kollewijn, R.A. 1891, Bilderdijk. Zijn leven en zijn werken. Amsterdam 2 delen
Laan, N. 1984, ‘Kunst en ziekte’, in: De Revisor 11 nr. 2, 54-62
Laan, N. 1997, Het belang van smaak. Twee eeuwen academische
literatuurgeschiedenis. Amsterdam
Ludwig, E. 1946, Der entzauberte Freud. Zürich
Maurois, A. 1928, Aspects de la biographie. Paris
Maurois, A. 1962, ‘The Ethics of Biography’, in: J.L. Clifford (ed.), Biography
as an Art. Selected Criticism 1560-1960. London/New York/Toronto, 162-174
Meisel, P./Kendrick, W. (eds.) 1986, Bloomsbury/Freud. The Letters of James
and Alix Strachey, 1924-1925. London.
Otto, A. 1995, ‘Geboren uit de weeën van een nieuwe tijd: De biografie van
Jan Romein’, in: Bulletin Geschiedenis, Kunst, Cultuur 4, 27-43
Reve, K. van het 1987, ‘Romein over Rusland’, in: De ongelooflijke slechtheid
van het opperwezen. Amsterdam, 101-124
Reinalda, B. 1976, ‘Uit de geschiedenis van een eenzaam gebleven boek. Bij
de reprint van Kunst en arbeid in Nederland van Henriëtte Roland Holst’, in:
Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in
Nederland, 217-247
Roland Holst, H. en R. 1898, Dante Gabriël Rossetti als dichter en schilder
(1828-1882). Haarlem
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1912, Jean Jacques Rousseau. Een beeld
van zijn leven en werken. Amsterdam
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1920, De held en de schare. Een verbeelding
van Garibaldi en de Italiaansche vrijheidsbeweging. Amsterdam
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1925, Over leven en schoonheid. Opstellen
over aesthetische en ethische onderwerpen. Arnhem

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

Roland Holst-Van der Schalk, H. 1930, Tolstoi. Zijn wezen en zijn werk.
Rotterdam
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1931, De geestelijke omwenteling en de
nieuwe taak van het socialisme. Arnhem
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1932, ‘Bedreigde grootheid’, in: Critisch
Bulletin 3, 277-280
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1933, Herman Gorter. Amsterdam

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

320
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1935, Poëzie en maatschappelijke
vernieuwing. Arnhem
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1941, Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland
Holst. Zeist
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1947, Gandhi. Strijder voor waardigheid
en vrede. Amsterdam
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1948, Romain Rolland.
Amsterdam/Antwerpen
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1977, Kapitaal en arbeid in Nederland.
Vierde verbeterde en met een tweede deel vermeerderde druk. Nijmegen
(SUN-reprint)
Roland Holst-Van der Schalk, H. 1979, Het vuur brandde voort.
Levensherinneringen: con fuoco. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam
Romein, J. 1946, De biografie. Een inleiding. Amsterdam
Romein, J. en A. 1956, ‘Bij de zevende druk’, in: Erflaters van onze beschaving.
Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Amsterdam/Antwerpen, 8-9
Saks, J. 1927, Busken Huet en Potgieter. Rotterdam
Saks, J. 1937, Eduard Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indische jaren. Rotterdam
Sandkühler, H.J. (Hrsg.) 1970, Psychoanalyse und Marxismus. Dokumentation
einer Kontroverse. Frankfurt a. M.
Schaap, H. 1984, ‘Inleiding’, in: Het leed der mensheid laat mij vaak niet
slapen. Bloemlezing uit het proza van Henriëtte Roland Holst. Ed. H. Schaap.
Leiden, 11-28
Schaap, H. 1993, Historie en verbeelding in De held en de schare van Henriítte
Roland Holst. Maarssen
Strachey, L. 1918, Eminent Victorians. Cardinal Manning, Florence
Nightingale, Dr. Arnold, General Cordon. London
Stuiveling, G. 1951, ‘Over Henriëtte Roland Holst’, in: Bloemlezing uit de
gedichten van Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk. Ed. G. Stuiveling.
Rotterdam, 5-30
Tichelman, F. 1995, ‘Romein, Azië en het AMP’, in: B. Hageraats (red.), Geloof
niet wat geschiedschrijvers zeggen... Honderd jaar Jan Romein, 1893-1993.
Amsterdam, 147-16
Wesseling, H.L. 1995, ‘Jan Romein en het Algemeen Menselijke’, in: Onder
historici. Opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving. Amsterdam,
109-136
Zweig, S. 1946, ‘Worte am Sarge Sigmunds Freuds’, in: Zeit und Welt.
Gesammelte Aufsätze und Vorträge 1904-1940. Stockholm, 49-54

Eindnoten:
1 Zie De Jong 1954: 189.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

2 Romein 1956: 9.
3 Wesseling 1995:133 Zie voor min of meer identieke oordelen Van het Reve 1987 en Tichelman
1995.
4 Stuiveling 1951: 6.
5 Schaap 1984: 13.
6 Zie voor een uitvoerige beschrijving van haar levensloop Etty 1996.
7 Zie voor een lijst van de belangrijkste werken van Roland Holst waaronder haar biografieën
Etty 1996: 720ff.
8 Roland Holst-Van der Schalk 1925: 327. Volgens Etty 1996: 302 las Roland Holst ‘bijna veertig
psychologische studies waaronder werken van Freud en Jung’.
9 Zie voor een documentatie van de pleidooien voor een synthese Sandkühler 1970.
10 Bulhof 1983 (hoofdstuk 6).
11 Zie de indexen van Romein 1945, Chorus 1962, 1969 en Fontijn 1992.
12 Romein 1946. Zie over het belang dat Romein hechtte aan ‘onbevangenheid’ en de inhoud die
hij aan die term gaf Otto 1995.
13 Chorus 1962.
14 Zie het beroep dat Romein 1946: 92 doet op Maurois en zijn Nederlandse vertaler/bewerker
Otten.
15 Chorus 1969, Fontijn 1992.
16 Zie Gay 1995 (hoofdstuk 3).
17 Zie voor die verschillende scenario's Cockshut 1974 (hoofdstuk 2).
18 Fontijn 1992: 45.
19 Roland Holst-Van der Schalk 1920: 386f, 1930: 110, 1947: 153, 1948: 12, 54, 69, 74.
20 Roland Holst-Van der Schalk 1979: 26.
21 Schaap 1983: 75.
22 Roland Holst-Van der Schalk 1932: 277f.
23 Zie in het bijzonder Chorus 1962 (hoofdstuk 4).
24 Maurois 1928, Strachey 1919: vii.
25 Holroyd 1994: 610. Zie over Strachey's kennismaking met Freud Meisel/Kendrick 1986: 40.
21 Holroyd 1994: 609ff.
27 Clark 1980: 320f.
28 Zweig 1946: 53f.
29 Maurois 1962: 171.
30 Ludwig 1946.
31 Freud 1969.
32 Zie over het begin van het marxisme (‘wetenschappelijk socialisme’) in Nederland Van
Heerikhuizen 1987: 21ff. Zie ook Laan 1997 (deel 2).
33 Zie Huizinga 1989-1991.
34 Huizinga 1929: 32ff.
35 Roland Holst 1898: 287f.
36 Etty 1998, Reinalda 1976: 226ff.
37 Roland Holst-Van der Schalk 1925: xf.
38 Roland Holst-Van der Schalk 1925: xi.
39 Idem.
40 Roland Holst-Van der Schalk 1925: 331.
41 ‘Voorrede bij den vierden druk’: Roland Holst-Van der Schalk 1977: xxix, xxxii.
12 Roland Holst-Van der Schalk 1931: 107.
43 Over De held en de schare bestaat een proefschrift: Schaap 1993. Daarin komt de gecombineerde
invloed van Freud en Marx niet aan de orde. Dat geldt ook voor Henn 1982.
44 Laan 1984: 54.
45 Kollewijn 1891 deel 2: 422f, Van Deventer 1911: 22.
46 Cremerius 1971.
47 Roland Holst-Van der Schalk 1912: 15ff.
48 Roland Holst-Van der Schalk 1912: 114.
49 Roland Holst-Van der Schalk 1912: 276f.
50 Roland Holst-Van der Schalk 1912: 275.
51 Romein 1946: 84.
52 Roland Holst-Van der Schalk 1920: viiif.
53 Roland Holst-Van der Schalk 1920: 103, 341.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

51
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Roland Holst-Van der Schalk 1920: 277.
Roland Holst-Van der Schalk 1920: xi.
Roland Holst-Van der Schalk 1920: 402.
Roland Holst-Van der Schalk 1925: 351.
Roland Holst-Van der Schalk 1925: 369.
Roland Holst-Van der Schalk 1925: 373.
Roland Holst-Van der Schalk 1925: 473.
Roland Holst-Van der Schalk 1925: 422.
Idem.
Idem.
Roland Holst-Van der Schalk 1925: 423.
Roland Holst-Van der Schalk 1925: 468.
Roland Holst-Van der Schalk 1925: 487.
Idem.
Roland Holst-Van der Schalk 1920: 175.
Roland Holst-Van der Schalk 1930: 123n.
Roland Holst-Van der Schalk 1930: 109.
Roland Holst-Van der Schalk 1930: 110.
Roland Holst-Van der Schalk 1930: 111, 204.
Roland Holst-Van der Schalk 1933: 33f.
Roland Holst-Van der Schalk 1935.
Roland Holst-Van der Schalk 1941, 1947, 1948.
Roland Holst-Van der Schalk 1947: 61, 1948: 161.
Roland Holst-Van der Schalk 1930: 67.
Roland Holst-Van der Schalk 1930: 215.
Roland Holst-Van der Schalk 1933: 94.
Zie o.a. Roland Holst-Van der Schalk 1948: 72 (‘De wetenschap der psychologie heeft aan de
psycho-analyse veel te danken’).
81 Roland Holst-Van der Schalk 1979.
82 Roland Holst-Van der Schalk 1931: 102ff.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

323

Het lineaire schrijfproces bij middeleeuwse teksten*
Gerard Sonnemans
De opkomst van de tekstverwerker heeft een enorme invloed gehad op de wijze
waarop auteurs hun teksten concipiëren. Het is tegenwoordig - meer dan ooit mogelijk om een basisstructuur op te zetten en weer te wijzigen; om potentieel
bruikbare ingevingen op te slaan zonder ze meteen te gebruiken; om eindeloos te
schaven aan een tekst. Hoe anders moet dat geweest zijn in de tijd dat het
schrijfmateriaal een schaars goed was, en auteurs dus minder konden experimenteren
en een groter beroep moesten doen op hun geheugen. Dat moet consequenties gehad
hebben voor de manier waarop zij hun teksten concipieerden. Als onderdeel van mijn
onderzoek naar de functionaliteit van Middelnederlandse prologen heb ik mij
afgevraagd of er iets van deze problematiek terug te vinden zou zijn in die prologen.1
Zoals meestal bij dit weerbarstige materiaal kwamen er slechts indirecte
aanwijzingen boven water; nergens beschrijft een auteur expliciet zijn aanpak. Maar
het indirecte materiaal leverde voldoende houvast voor de stelling dat een proloog
zo goed als altijd het eerste was wat een auteur op papier zette. Pas daarna begon hij
te schrijven aan zijn narratio. Dit lijkt een triviale bevinding, maar hoeft het absoluut
niet te zijn: als bewezen kan worden dat een middeleeuws auteur altijd lineair te werk
ging (dat wil zeggen beginnend met het eerste vers van de proloog en eindigend met
de epiloog), dan werpt dat licht op de functie en de inhoud van prologen én op de
compositietechniek van middeleeuwse auteurs.
Het idee van de lineaire productie van teksten is gebaseerd op een aantal argumenten.
Om te beginnen zijn auteurs bij vlagen erg expliciet over hun werkzaamheden. Zo
schreef Jan de Weert tegen het einde van zijn proloog bij de Spieghel der sonder2:
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Nu willic mijn dichten vernuwen+
Ende steken die penne inden horen.+
(72-73)

+

(vernuwen = vernieuwen3)
(horen = inkthoorn)

+

Met de pen die in de inkthoorn gedoopt wordt, visualiseert De Weert als het ware
het schrijven van de eerste verzen van zijn narratio. Andere proloogpassages die erop
wijzen dat de proloog vóór de narratio geschreven werd, zijn onder andere te vinden
in De slag van Woeringen (vs. 46-47), de Melibeus (vs. 1-6) en de Istory van Troien
(vs. 53-56). Ik ga ervan uit dat dergelijke passages waarin auteurs zichzelf profileren
weliswaar beschouwd moeten worden in de receptiesturende functie van de proloog,
maar dat ze in het algemeen niet strijdig zijn met de realiteit van de auteur.4
De lineaire productiewijze van teksten valt niet alleen uit prologen af te leiden.
Zo staat er halverwege een andere Spiegel der sonden, waarvan de proloog helaas
niet is overgeleverd, een expliciete terugblik op de proloog:5
Bedi als ic seghede te voren+
Binnen der prologhen van desen,
Ic en wil gheen begripere wesen+
Van hem lieden die tlatijn verstaen.
(4740-44)

+

(Bedi = want)

+

(begripere = criticaster)

Het is evident dat de proloog reeds lang en breed voltooid was toen de auteur deze
verzen schreef.
Een ander fenomeen dat wijst op een lineaire tekstproductie is de inspiratiebede.
In een inspiratiebede wordt van hogerhand steun bij het schrijven afgesmeekt.6
Vergelijk bijvoorbeeld vs. 4-7 van het Boec vanden houte.
Nu bidde wij Gode dies
Dat hi mi zulke leringhe zeinde
Dat ic van beghin ten einde
Alle dese pointen moeghe vertrecken+
+

(vertrecken = vertellen)

Het lijkt mij ondenkbaar dat een dergelijk verzoek genoteerd werd op het moment
dat de narratio reeds voltooid was. De inspiratiebede zou niet alleen zinloos zijn,
omdat zij als mosterd na de maaltijd zou komen, maar bovendien een flagrante
belediging aan het adres van God. Een oprecht gelovige auteur (en we mogen ervan
uitgaan dat al onze middeleeuwse auteurs tot deze categorie gerekend kunnen worden)
zou het niet wagen om Gods bijstand te vragen voor het schrijven van een reeds
voltooide tekst. We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat achter elke inspiratiebede
een oprecht besef van de eigen beperkingen schuilgaat, onder woorden gebracht aan
het begin van het schrijfproces.
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Interessant is in dit geval hoe de inspiratiebede in de Rijmbijbel-proloog, die gericht
is tot de Drieëne God en Maria, bijna 35.000 verzen verder in de epiloog van de
Wrake van Jherusalem gememoreerd wordt:
Nu dankic Gode, diet al ghebied,
Dat ic met pinen hebbe vulbracht
Die dine die ic hadde voordacht,
Want van hem coemt alle doegt.
Ay! Maria, vercoorne joegt,
Fonteyne der ontfarmechede,
U dankics ooc, te rechte mede
(Want ic ane riep u int beghin),
Dat ic vulbrocht hebbe ende vuldaen
Die dinc, die ic hadde bestaen.+
(vs. 34867-76)

Maerlant herinnert zich aan het eind van zijn lange arbeid zijn verzoek uit de proloog.
Expliciet, getuige vers 34874. Hij spreekt daarbij zijn dankbaarheid uit dat zijn gebed
verhoord is.
Een ander argument voor het schrijven van A tot Z is te vinden in de teksten die
onvoltooid zijn gebleven. Uit alles blijkt dat hun auteurs vooraan begonnen met hun
werk en dat ergens halfweg abrupt afbraken: de teksten hebben meestal een proloog
en nergens in hun narratio's wordt de indruk gewekt dat de auteurs passages in een
onaffe, schetsmatige vorm hebben laten rusten. Er werd pas een nieuwe passage
opgepakt, zodra de voorgaande helemaal afgehecht was.
Nu valt niet altijd uit te sluiten dat een onvolledig overgeleverde tekst ergens in
de tekstoverlevering het slotgedeelte is kwijtgeraakt. Zo breekt het slot van Vanden
derden Eduwaert op een onbevredigend punt af. Dat ligt overigens niet aan het enig
overgeleverde handschrift, want daar was best nog ruimte voor een vervolg. Er zijn
twee andere mogelijkheden voor de onvoltooidheid van de tekst: of de legger van
de overgeleverde redactie was een defect afschrift, of de auteur heeft zijn tekst niet
voltooid.
Een ander voorbeeld van een onvoltooide tekst is Der ystorien bloeme. De proloog
kondigt vier delen aan, maar er is ons slechts één deel overgeleverd. Het is
aannemelijk dat de overige drie delen nooit geschreven zijn. Claassens vermoedt dat
de tekst zo'n slechte ontvangst kreeg dat de auteur - totaal ontmoedigd - zijn werk
erbij neergelegd heeft. Sterker nog, gaandeweg het eerste deel worden de
verzuchtingen van de auteur steeds groter: hij droeg de stukken die hij af had kennelijk
voor aan een publiek en kreeg daar erg negatieve reacties op. Reden om het bijltje
er na één deel bij neer te gooien?7
Rijst er bij de genoemde teksten nog enige twijfel of de tekstoverlevering ons het
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zicht op de oorspronkelijke omvang belemmert, dat geldt niet voor de Walewein en
de Rinclus.8 Zonder al te diep in te willen gaan op de discussie rond het exacte aandeel
van Penninc en Vostaert in de Walewein, durf ik te stellen dat de oorspronkelijke
tekst van Penninc van meet af aan van een proloog was voorzien. Het dubbelzinnige
vers 23 biedt ruimte aan twee interpretaties, die evenwel beide het bestaan van die
oer-proloog bevestigen. Letterlijk lezend zou het vers (‘Dies bat Penninc diene (=
die deze tekst) maecte’) uit de pen van de bewerker Vostaert gevloeid moeten zijn.
In dat geval moeten de voorgaande verzen echter beschouwd worden als een citaat
van Penninc. De andere mogelijkheid is dat Vostaert - net als bij de overige
onvoltooide middeleeuwse teksten die door een ander afgemaakt zijn - Pennincs
proloog onaangetast gelaten heeft. In dat geval presenteerde Penninc zichzelf in de
derde persoon enkelvoud; iets wat niet ongewoon was.9
Minder problematisch zijn de verhoudingen in de Rinclus. In de proloog noemt
Gielijs van Molhem de overeenkomst van zijn eigen naam met die van de auteur van
zijn Oudfranse bron - ‘de clusenere van Molinens’- een gunstig teken voor zijn
voornemen om de tekst te vertalen (vs. 5-10). Maar de voorzienigheid had het
kennelijk anders beschikt: het lukte Gielijs niet om de vertaling te voltooien. Na 1155
verzen neemt een zekere Heinrec de draad op:
Mi wondert waer bi Gielijs liet,+
Dat hi vort en maecte niet
Dat dichte vanden goeden man
Van Molleyns, die so heilich hiet;
Mer wast dat hi te saen versciet,+
Soe moeste hijt varen laten dan.
Nu comt hier Heinrec, die nochtan
Wale weet dat hi en can+
Jegen hem wijsheiden iet,
Nochtan wilt hijt vort vaen an;+
Nu gons hem God ende sente Jan,+
Ende God te vorst, dart bi gesciet.+
(vs. 1155-66)

+

(waer bi = waarom)

+

(te saen versciet = te vroeg
overleed)
(Wale... iet = hij realiseert
zich dat hij niet zoveel
wijsheid bezit als Gielijs)
+
(vort vaen an = vervolgen,
voortzetten)
+
(gons = gunt)
+
(te vorst = bovenal)

Heinrec vond dus een onvoltooide tekst mét proloog. Hij nam de bestaande tekst
over zoals hij was, en begon te schrijven waar Gielijs opgehouden was. Ook de
continuator gaat dus weer lineair te werk.
Ook op grond van onderzoek van collega's kan de lineaire werkwijze van
middeleeuwse auteurs aannemelijk worden gemaakt. Ik beperk me tot enkele
voorbeelden uit de medioneerlandistiek en een prachtig voorbeeld (of eigenlijk zijn
het er vier in één) uit het Oudfrans.
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In zijn onderzoek naar Lantsloot vander Haghedochte volgt Van Oostrom de
vertaaltechniek van de vertaler op de voet.10 De man blijkt een virtuoos vertaler te
zijn geweest, maar beperkt zich bij zijn ingrepen tot overzichtelijke passages. Hij
werkte steeds een volledige episode af, alvorens met de volgende verder te gaan.
‘Binnen die afgeronde eenheden is de Middelnederlandse bewerker heer en meester,
en wijzigt hij wat hem goeddunkt.’11 In grote lijnen echter begon hij bij het begin en
liet de macrostructuur intact.
In een inspirerend artikel over de compositie van de Istory van Troien, en met
name de Aeneis-bewerking daarin, legt De Ceukelaire Maerlants werkwijze bloot.12
De inhoudsopgave (‘taffel’) die tussen proloog en narratio staat, is voor het grootste
deel vertaald uit Benoît de Sainte-Maures Roman de Troie. Daar waar Maerlant
echter op voorhand van plan was een andere bron te gebruiken, of waar hij van zins
was de structuur van Benoît aan te passen, maakte hij reeds op de betreffende plaats
in de ‘taffel’ melding van die voornemens.13 De ‘taffel’ kan dus beschouwd worden
als een blauwdruk van de Istory van Troien zoals die Maerlant bij aanvang van zijn
werk voor ogen stond. Deze blauwdruk komt echter niet volledig overeen met de
narratio. Sommige voornemens zijn niet uitgevoerd, terwijl de toevoeging van de
Aeneis-bewerking pas gaandeweg het schrijven in Maerlants concept werd
opgenomen, en derhalve niet in de ‘taffel’ wordt aangekondigd.14 Deze gegevens
verschaffen ons een uniek inzicht in Maerlants lineaire werkwijze: aan het begin van
zijn tour de force15 presenteerde Maerlant een uitgebreid werkplan, waar hij vervolgens
in zijn narratio op verschillende plaatsen van afweek. De lineariteit van zijn
werkzaamheden wordt ten slotte op impliciete, maar veelzeggende wijze bewezen
door het feit dat Maerlant niet meer de moeite genomen heeft de oneffenheden uit
zijn ‘taffel’ weg te werken.16
Een andere middeleeuwse auteur die ons over zijn schouders mee laat kijken naar
zijn aanpak, is Bauduins Butors.17 Hij begon aan zijn Roman des fils du roi Constant,
een Oudfranse Arturroman in proza, op instigatie van Gwijde van Dampierre en
Hugo II van Châtillon.18 Van de opening van deze waarschijnlijk nooit voltooide
roman zijn maar liefst vier opzetten overgeleverd, neergeschreven op de lege
kolommen en in de marges van een Oudfrans verzamelhandschrift.19
What Bauduin Butors offers to us is this remarkable opportunity: we can
sit beside a man of the late thirteenth century and watch him in the throes
and agonies of literary composition. As we read his four drafts, as we come
to know him as a person, as we observe his struggle to set his story down
on parchment, we can learn very much about the circumstances in which
the novel was born nearly seven hundred years ago. (Thorpe 1968, p. 3)
Butors wilde een nieuwe tekst schrijven die moest aansluiten op de Estoire de Merlin
uit de vulgaatcyclus van de Matière de Bretagne.20 Maar ondanks deze leidraad ging
hij zonder een op schrift gesteld plan te werk. Hij begon te schrijven ‘page after page,
with no second thoughts, no corrections and no possibility of polishing.21 Om
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deze duidelijk lineaire werkwijze te illustreren, geef ik Thorpes visie op het ontstaan
van de eerste opzet van de tekst weer:
He rashly inserted the title of the prose-romance which he had not yet
started in the small free space at the bottom of fo 108vo, column a; rashly
because the romance took a completely different direction from what he
must have planned originally, and the title thus has no relevance at all to
what follows. More than half of fo 108vo, column b, is taken up with a
dedication, or what he calls elsewhere a ‘prologue’. The romance itself,
what is, in effect, Draft I, continues to the end of fo 111vo, where it ends
in mid-sentence. At this point Butors apparently became dissatified with
what he had written, and decided to make a fresh start. (Thorpe 1968, p.
17)
Omdat voor de verschillende opzetten telkens een andere pen en andere inkt gebruikt
werd, kan gesteld worden dat ‘they were almost certainly not written down at a series
of consecutive sittings’.22 In de tweede, derde en vierde poging komen weliswaar
steeds gegevens uit voorgaande opzetten terug, maar de verschillen zijn toch zo
aanzienlijk, dat het duidelijk is dat Butors zoekende was naar een bevredigende
opmaat voor zijn tekst. Gegeven het feit dat er naast deze vier kennelijk mislukte
ontwerpen niets van of over Bauduins Butors bekend is, is het verleidelijk te
veronderstellen dat deze Roman des fils du roi Constant (aldus Thorpes apocriefe
titel) nooit verder gekomen is dan een goed voornemen en vier mislukte opzetten.
Inmiddels biedt dit merkwaardige oeuvre van Butors toch wel sterke aanwijzingen
voor de lineaire productiewijze van literaire teksten.
Wijst dan alles in dezelfde richting? Nee, er zijn ook wel enkele bedenkingen aan te
voeren, al valt het gewicht daarvan niet zo eenvoudig vast te stellen. Zo is een aantal
prologen geschreven in de (on)voltooid verleden tijd, bijvoorbeeld in Der manen
zeden (‘In duutsche maectic dat latijn’, vs. 12), of in de Brabantse yeesten (‘Daer bi
heb ic sonderlinghe Ute ghelesen (= gebloemleesd) die dinghe Die den hertoghen
ane gaen’, vs. 39-41).
Dergelijke zinsneden staan echter vaak haaks op andere passages in dezelfde
proloog, zoals bijvoorbeeld een in de tegenwoordige tijd geformuleerde
inspiratiebede.23 In het algemeen durf ik te stellen dat het gebruik van de
tegenwoordige of verleden tijd in prologen weinig zeggingskracht heeft. Maar al te
vaak is een auteur bepaald niet consequent in het gebruik van de grammaticale tijd.24
Minder goed te plaatsen is de passage in de Floris ende Blancefloer, waarin gezegd
wordt dat Diederic van Assenede menige slapeloze nacht heeft gehad tijdens het
dichten. Een dergelijke opmerking past enkel binnen een proloog die ná het voltooien
van de tekst geschreven is. Overigens kan deze proloog wat betreft de presentatie
van de vertelinstantie als a-typisch beschouwd worden.25 Mogelijk staat deze tekst
nog meer in de orale traditie dan de meeste andere op schrift gestelde
Middelnederlandse teksten.
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Er is nog een fenomeen dat in verband met mijn stelling van belang is. Dat auteurs
wel degelijk geregeld hun teksten opnieuw bewerkten, heb ik betoogd in een publicatie
in TNTL.26 Is dit toch een bewijs dat auteurs tijdens hun werk ingrepen in reeds
voltooide delen van hun tekst? Niet echt, want het gaat hier steevast om nieuwe
versies van bestaande teksten. Pas als een opdrachtgever om een nieuwe kopie van
een bepaalde tekst vroeg, nam een auteur de gelegenheid te baat om zijn oudere
versie over de hele linie bij te werken. De behoefte om bepaalde zaken glad te strijken,
toe te voegen of weg te laten was er kennelijk wel, maar om praktische redenen kwam
het daar alleen maar van bij het vervaardigen van een nieuwe ‘geautoriseerde’ kopie.
Indirect is dit gegeven dus eerder een bevestiging van mijn stelling dan een
ontkrachting.
Teksten werden in de Middeleeuwen op een andere manier geconcipieerd dan
tegenwoordig. De auteurs werkten in de regel van A tot Z aan hun teksten. Daarbij
gingen ze uit van een vooropgezet plan, en steunden ze naar alle waarschijnlijkheid
grotendeels op hun geheugen. Ze zullen vaak wel een globaal beeld van het
eindproduct gehad hebben,27 maar ik betwijfel of er veel uitgebreide kladversies zoals
het kladboek van de heraut Beyeren geweest zullen zijn.28
Wat kunnen we daaruit leren? Het geeft onder andere een idee van de werkwijze
van schrijvers, en dat heeft consequenties voor de manier waarop wij tegen hun
teksten aan moeten kijken. Vooralsnog biedt dit inzicht geen spectaculaire
onthullingen, maar het is de moeite waard te onderzoeken wat deze kijk op
middeleeuwse teksten voor onvermoede ontdekkingen kan opleveren. En in ieder
geval doet het recht aan de ontstaansachtergrond van teksten, als het productieproces
bij het onderzoek daarvan betrokken wordt.
Ik noem slechts enkele mogelijke consequenties. Pogingen om de macrostructuur
van een tekst tot in details te verklaren, moeten bijvoorbeeld met argwaan bekeken
worden. Ik denk onder andere aan onderzoek dat een ver uitgewerkte vorm van
getallensymboliek op teksten loslaat.29 Verder kunnen de interne tegenspraken en
wonderlijke wendingen die je geregeld in middeleeuwse teksten tegenkomt, het
gevolg zijn van de beperkingen die een lineaire werkwijze met zich meebrengt. Om
ten slotte bij mijn eigen leest te blijven: de consequentie van mijn bevindingen voor
het onderzoek van prologen is dat deze niet zomaar beschouwd mogen worden als
de ideeën van de auteur ten aanzien van zijn tekst, maar meer specifiek als een
manifestatie van het initiële concept van de tekst. De onderzoeker zal zich moeten
realiseren dat wat in de proloog uiteengezet wordt, niet noodzakelijk geldt voor de
complete tekst. Gaandeweg het schrijfproces kan de koers immers gewijzigd zijn,
om wat voor redenen dan ook. De ‘taffel’ van de Istory van Troien is wat dat betreft
een prachtig voorbeeld.
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op een merkwaardige verstrengeling van belangen (vgl. hiervoor Thorpe 1968, p. 8-9).
Hs. Parijs BN f.fr. 1146. In feite betreft het een convoluut van twee verzamelhandschriften,
bevattende enkele continuaties van Les sept sages de Rome, Le couronnement de Renard, de
Fables van Marie de France en gedichten van Baudouin de Condé en Jehan de Condé (vgl.
Thorpe 1968, p. 3-4).
Thorpe 1968, p. 13-18.
Thorpe 1968, p. 17. Het feit dat Butors in de marges en lege kolommen van een bestaand
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Omdat er verder geen gegevens over Butors of zijn tekst bekend zijn, is het echter niet duidelijk
of het handschrift inderdaad uitsluitend als kladblok dienst deed. Hoe het ook zij, de vier versies
geven een significant beeld van de werkwijze van de schrijver.
Thorpe 1968, p. 4.
Vgl. de Brabantse yeesten, vs. 52-54.
Vgl. onder andere de Dietsche doctrinael en de Rinclus. Het willekeurig door elkaar gebruiken
van verschillende grammaticale tijden komt ook voor in de Perceval van Chrétien de Troves;
vgl. Stuip 1979 (p. 153) in het nawoord van zijn editie. Voorzover mij bekend is er nog geen
structureel onderzoek gedaan naar dit verschijnsel.
Vgl. Sonnemans 1995, deel I, p. 113-114.
Sonnemans 1992.
Vgl. Van sinte Gheertruden min, vs. 29-32.
Waarbij aangetekend dient te worden dat het Kladboek maar ten dele als een voorstadium van
Beyerens grote kronieken beschouwd kan worden. Het lijkt toch eerst en vooral een
privé-handschrift van de Heraut Beyeren, dat hij gebruikte als persoonlijk aantekenboek en
naslagwerk voor meerdere doeleinden (vgl. Verbij-Schillings 1995, p. 91-94).
Dat is bijvoorbeeld in stelling gebracht om de oorspronkelijkheid van het overgeleverde slot
van de Beatrijs in twijfel te trekken, gebaseerd op een minutieuze telling van aantallen verzen
in de verschillende veronderstelde delen van het origineel (o.a. in de editie van Kazemier, p.
31-37). Overigens laat Dantes Divina Comedia zien dat een hechte band van vorm en inhoud
wel degelijk mogelijk is, maar bij een dergelijke tour de force is een veel strakker schema dan
bij de Beatrijs verondersteld wordt onontbeerlijk.
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Speurwerk vanaf het ziekbed of: waarom Willem Termeer zijn vrouw
niet vermoordde
Een nieuwe hypothese over Emants' Een nagelaten bekentenis
Jos Joosten
De merkwaardigste aflevering van Inspector Morse is een van de laatste uit de serie:
zijn niet bepaald gezonde levensstijl is de norse inspecteur opgebroken, en hij belandt
in het ziekenhuis. Uiteraard kruipt het bloed waar het niet gaan kan, en komt Morse
er zelfs nu nog toe een moord op te lossen. Daarbij ondervindt hij een dubbele
handicap: niet alleen is hij immobiel in zijn ziekenhuisbed, het gaat hier ook nog
eens om de moord op een vrouw die meer dan honderd jaar geleden gepleegd is. Op
basis van diep nadenken (‘Think, Lewis, think!’) en vrijwel louter papieren materiaal
dat hem op bed gebracht wordt door medewerkers, bewijst Morse ten slotte de
onschuld van een aantal destijds onschuldig ter dood veroordeelden.
Een onderneming die mooi is in zijn totale zinloosheid, die alleen al spreekt uit
het álles relativerende feit dat de veroordeelden in de jaren negentig van de twintigste
eeuw allen hoe dan ook ruimschoots overleden zouden zijn. Niemand heeft er wat
aan, je kunt er hooguit bewondering voor hebben als staaltje knappe geestelijke
arbeid, tevredenheid dat de waarheid toch nog zegeviert of verbazing dat iemand pas
na honderd jaar ziet wat nog nooit iemand voor hem zag.
Een in het oog springende overeenkomst met het werk van de literatuuronderzoeker
dus. Afgezien van het feit, natuurlijk, dat die zich nog een stap verder van de
werkelijkheid bevindt dan Morse - dat wil zeggen: dan Morse in zijn TV-werkelijkheid
- omdat hij zich met ‘personen’ en ‘gebeurtenissen’ bezighoudt die altijd al van papier
waren. Iets wat we ons lang niet altijd realiseren. Neem nu een romanfiguur als
Willem Termeer, de hoofdrolspeler en ik-verteller in Marcellus Emants' fameuze
Een nagelaten bekentenis, die zodanig geconstrueerd is dat hij zich er bij uitstek toe
leent besproken te worden als was hij een man van vlees en bloed, die aan te spreken
is op of te verontschuldigen valt voor de daad waarom het hele boek draait: de moord
op zijn vrouw. Die discussie over de drijfveren achter Termeers handelen wordt dan
ook nog altijd gevoerd, door lezers en beschouwers.
Anders dan Endeavour Morse zal ik niet alsnog Termeers onschuld aan een in
1894
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gepleegde moord kunnen bewijzen. Iedereen kan het immers zien: Termeer heeft
zijn vrouw in haar (half)slaap een hoeveelheid van een medicinaal drankje uit een
fles toegediend met het bewuste oogmerk haar te doden.
Maar eindelijk nam ik ook de porseleinen lepel op, goot 'm vol en bracht
'm met onvaste hand tusschen Anna's flauw geopende lippen. Op hetzelfde
oogenblik kneep ik haar neus toe om haar tot slikken te dwingen.
(...)
Geen half werk, prevelde ik voor me heen en nu stond ik op, ging naar de
tafel, maakte de flesch Sirop Follet open, vulde de lepel en bracht 'm in
haar mond. [260-261]1
Niemand zou redelijkerwijs kunnen of willen volhouden dat Termeer niet de wens
had zijn vrouw om te brengen. En dat wordt natuurlijk al vanaf de titel met zoveel
woorden gezegd, of eigenlijk met dat ene woord: ‘bekentenis’. Daarbij kan eventueel
de kanttekening worden geplaatst dat die titel ‘later’ is toegevoegd door de (fictieve!)
vinder en ‘redacteur’ van het manuscript. Een opvatting die vooral de wel geopperde
lectuur steunt dat Termeer na de moord op zijn vrouw zelfmoord gepleegd zou hebben
en dit manuscript als verklaring heeft achtergelaten.
De discussie rond Een nagelaten bekentenis spitste zich vooralsnog toe op de vraag
wat precies de motivatie achter Termeers geschreven bekentenis geweest is.
Oversteegen publiceerde begin 1964 in Merlyn een uitgebreide analyse van het boek
(in 1983 herdrukt in De Novembristen van Merlyn), waarin hij de nadruk legt op
Termeers schuldgevoel. De romantekst is volgens hem neerslag van Termeers
rationaliseringen van on (der)bewuste driften, en de moord op Anna is hiervan de
ultieme consequentie: Termeers ‘vage gevoelens van diepe schuld en ontoereikendheid
moeten omgezet worden in een werkelijke schuld, en in eenmaal een effectieve
daad’2. Oversteegens interpretatie is diverse malen genuanceerd en bekritiseerd. Anno
1967 ziet J.P.M. ten Seldam - geheel conform de tijdgeest - vooral verzachtende
omstandigheden ten voordele van Emants' hoofdfiguur: ‘Termeer is net zo goed als
Anna een slachtoffer, hij is geen moordenaar, hij was ontoerekeningsvatbaar en
pleegde doodslag’.3 Diametraal tegenover Oversteegen plaatst R. Marres zich in
1985, die ontkent dat Termeer schuldgevoel over zijn daad zou hebben. Geen van
deze auteurs - en ook Ton Anbeek niet, die diverse keren publiceerde over Emants
en dit boek - twijfelt echter aan het feit dat het drankje dat Termeer zijn vrouw toedient
haar dood veroorzaakt. Ik zou hier evenwel de stelling willen verdedigen dat alle
beschouwers een essentieel feit rond Anna's sterfbed over het hoofd hebben gezien:
Anna was al stervende toen Willem Termeer haar slaapkamer betrad, en wel ten
gevolge van een geslaagde zelfmoordpoging. Terecht noemt Marres ‘de enscenering
van de moord bijzonder knap van Emants’.4 Maar ook hij leest uiteindelijk heen over
de nog verdergaande ingenieusheid waarmee de auteur deze sleutelscène van zijn
roman componeerde. Typerend voor de lec-
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tuur tot nu toe lijkt Ten Seldams observatie dat er ‘toevallig 2 flessen slaapmiddel
naast haar bed’ stonden.5 Die wat slordige waarneming lijkt illustratief voor de dito
gedachtegang van de andere interpreten tot nu toe.
Inderdaad treft Termeer in Anna's slaapkamer twee medicijnflesjes aan, en het is
op zich al vreemd dat alleen al dit detail tot nog toe niemand alarmeerde: waarom
twee- als het toch dezelfde zijn en er maar één gebruikt hoeft te worden? Maar het
ligt zelfs allemaal nog wat gecompliceerder: Termeer ziet twee flessen die er
verschillend uitzien.
Intusschen had ik op het nachttafeltje, ter zijde van het bed, een
apothekersfleschje zien staan, nog maar voor een kwart met een bijna
kleurloos vocht gevuld.
Een porseleinen lepel lag er naast.
Thans merkte ik op de middeltafel onder het gas een flesch van ander
model op, die nog niet geopend was geweest; maar insgelijks een kleurloos
vocht inhield.
Ondanks de ongelijkheid van de flesschen vermoedde ik, dat beiden
chloraal bevatten en nu begreep ik wat haar zoo vast deed slapen. [258]
Uiteraard volgen we hier, zoals in het hele boek, alles consequent met de blik van
Termeer. Niettemin attendeert de auteur (en hier bedoel ik Emants) ons er via
Termeers ogen op dat de aanstaande moordenaar iets over het hoofd ziet: namelijk
dat Anna met de porseleinen lepel al driekwart opgelepeld heeft van een flesje met
onbekende inhoud. Emants misleidt zijn lezers virtuoos. Essentieel daarvoor is het
‘vermoedde ik’ dat de, op dat moment geagiteerde en dronken, Termeer noteert. Het
staat ‘in werkelijkheid’ dus allerminst vast dat beide - het ‘apothekersfleschje’ en de
‘flesch’ - het slaapmiddel chloraal bevatten. En iets verderop in de scène wordt dit
vermoeden ook slechts schijnbaar bevestigd.
Eerst nam ik de ongeopende flesch op en las het gedrukte etiket:
Insommies, Douleurs, Névralgies, Sirop de Chloral de Follet. [259]
De ‘ongeopende flesch’, dat wil dus zeggen: de fles op de middeltafel. Listig neemt
Emants ons lezers voorts, even later in de tekst, mee in Termeers verkeerde
veronderstelling tijdens de opmaat tot zijn daad:
Toch beefde ik over mijn gansche lichaam, toen mijn vingers de half leege
chloraal-flesch omvatten. [260]
Let wel: wat Termeer de halflege fles noemt, kan geen andere zijn dan het
aangebroken apothekersflesje op het nachtkastje. Termeer noemt die nu als vanzelf
‘chloraal-fles’, overtuigd als hij is dat het die vloeistof bevat, maar we zagen hoe hij
eerder nog slechts ‘vermoedde’ dat het hetzelfde spul was. Wij lezers lazen ‘met
eigen ogen’ alleen van de andere, volle en nog afgesloten, fles de tekst op het eti-
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ket. Termeer dient Anna het restje uit het flesje naast haar bed toe, en maakt zo in
feite het karwei af dat Anna zélf al begonnen was. Daarna pas pakt hij ook de
ongeopende fles van de middeltafel.
Geen half werk, prevelde ik voor me heen en nu stond ik op, ging naar de
tafel, maakte de fles Sirop Follet open, vulde de lepel en bracht 'm in haar
mond. [261]
Hier maakt Emants een fout tegen de interne logica van Termeer. Hij verschrijft zich
op een wijze die tegelijk ook mijn hypothese ondersteunt. Als Termeer namelijk
consequent was geweest, had hij in deze passage immers iets moeten noteren in de
trant van ‘ik maakte de andere (of tweede of iets dergelijks) fles Sirop Follet open’.
Nu dat niet het geval is, verraadt de auteur nog eens dat er twee verschillende flessen
in het spel zijn: eentje waaruit Anna dronk naast het bed, en eentje met het chloraal.
Ik realiseer me dat deze nieuwe lezing enige toelichting behoeft. Daartoe ga ik
allereerst even terug naar het moment dat Termeer Anna's slaapkamer binnentreedt.
Boven aarzelde ik een oogenblik, ging toen - zonder te weten waarom naar links in plaats van naar rechts, greep als een gesuggereerde de kruk
van haar kamerdeur aan, draaide en... merkte tot mijn verbazing, dat i
openging.
Binnen was het gas laag aan.
Naast de wijkende deur bleef ik staan; niets verroerde zich! [257]
Twee dingen wijken af van de gebruikelijke situatie: de deur is niet op slot, en er
brandt zachtjes licht (‘het gas laag’). Anna blijkt in een zeer diepe slaap, op haar
nachtkastje staat een door haar voor driekwart leeggedronken flesje. Het valt Termeer
meteen op hóe vast Anna in slaap is. Ze reageert zelfs niet als hij de gasvlam hoog
opdraait. ‘Hoe vreemd, dat ze niet ontwaakte; ik had toch gedruisch en licht gemaakt’.
Niet zo vreemd, als we ons realiseren dat ze al stervende is, het gif is immers aan
het werk. In de traditionele lezing is het gebruikte slaapmiddel de aannemelijke
verklaring voor Anna's versuftheid. Houden we echter de zelfmoordoptie in ons
achterhoofd, dan is ineens nog veelzeggender wat Emants Termeer laat zien, wanneer
die een eerste blik werpt op Anna in haar bed.
Toen sloeg ik met een ruk het gordijn open en keek.
Daar lag ze, bleek, roerloos, met paarsachtige oogleden, half geopende
vale lippen... net... een lijk. [259]
Ook het feit dat Anna zich niet verzet wanneer Termeer haar het drankje toedient,
kan natuurlijk aan haar versuftheid toegeschreven worden.
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Op hetzelfde oogenblik drukte ik haar neus toe om haar tot slikken te
dwingen.
Even weken de oogleden terug en zag ze me aan; doch tegelijkertijd slikte
ze ook. Daarna hoestte zij eens, murmelde met moeite, als iemand, die te
veel gedronken heeft, eenige onverstaanbare klanken en sliep weer in.
[260]
Uiteraard is versuftheid een voor de hand liggende verklaring voor dit willoze gedrag,
maar het feit dat ze reeds stervende was - en zélf ook dood wilde! - is een minstens
zo plausibele bijkomende reden voor niet het geringste begin van verzet tegen
Termeer.
De zelfmoord-these verklaart meteen het enigszins deus-ex-machina-achtig detail
uit Een nagelaten bekentenis, waarop geen van de interpreten ingaat: het toch wel
erg toevallige gegeven dat Anna's deur op de bewuste avond niet op slot was. Anna
had vanaf haar zwangerschap Willems bed op een aparte kamer laten plaatsen. Een
symptoom van hun uit elkaar groeien. Dat werd nog versterkt toen Termeer vaststelde
dat Anna haar eigen slaapkamer voortaan op slot deed wanneer ze 's avonds naar bed
ging. Met uitzondering dus van deze laatste avond. Uit compositorisch oogpunt levert
dat, mét het toeval dat Termeer de bewuste avond ‘zonder te weten waarom’ besluit
naar Anna's slaapkamer te gaan, natuurlijk wel wat ál teveel toevalligheden op.
Wanneer we echter uitgaan van Anna's zelfmoord, dan ligt het voor de hand dat zij
zelf deze laatste maal de deur bewust niet heeft afgesloten, omdat het, na een
geslaagde zelfmoord, geen enkele zin zou hebben hem op slot te laten.
Mogelijk zou dit ook verklaren waarom ze het licht in haar slaapkamer niet had
uitgedaan toen ze deze avond naar bed ging. Termeer vindt dat althans niet
vanzelfsprekend: ‘Bovendien - dacht ik - laat zij zeker elke nacht het licht branden,
om niet in het duister door mij overvallen te worden’. [257] Een onlogische
redenering, overigens, die Termeers beneveldheid bevestigt. Normaal gesproken kon
hij haar niet ‘overvallen’, Anna sloot de deur immers af, zoals hijzelf juist ervoor
nog memoreerde: ‘Dat zij de sleutel van avond bij vergissing niet had omgedraaid,
leek me onbetwijfelbaar’.
Deze meer technisch-compositorische kwestie, brengt me direct bij een onderdeel
van het antwoord op een volgende vraag: is mijn zelfmoord-hypothese waarschijnlijk?
Ik denk dat een eerste en meteen zeer sterk argument ten faveure ervan schuilt in de
compositie van de slaapkamerscène. Het is namelijk hoogst onwaarschijnlijk dat in
het zorgvuldig geconstrueerde geheel dat Een nagelaten bekentenis is (een boek
waaraan Emants ruim zes jaar gewerkt heeft), het rare gehannes met twee
verschillende flesjes in Anna's slaapkamer ‘zomaar’ zou zijn blijven staan zonder
dat Emants daarmee op zijn minst iets heeft willen suggereren. Er is overigens een
- zeer werkexterne - reden die het niet onaannemelijk maakt dat in het tweede flesje
geen chloraal (of preciezer gezegd: de oplossing chloraalhydraat) gezeten hoeft te
hebben, maar eventueel een ander sterker middel om zich mee om te brengen. In
Larousse (de encyclopedie die het middel het uitgebreidst bespreekt)
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wordt bij de bijwerkingen niets vermeld over acute dodelijkheid van het slaapmiddel.
Er staat slechts: ‘Grotere doseringen zijn schadelijk voor het hart, de lever en de
nieren’. De combinatie van chloraal met een zwak hart wordt later Termeers officiële
verklaring van Anna's dood tegenover haar familie.
Een andere kwestie is hoe aannemelijk het binnen de verhaalwerkelijkheid is dat
Anna zelfmoord zou plegen. Daarover kunnen we kort zijn. De redenen om weinig
lol in het leven te hebben, zijn legio voor haar: haar eenzame bestaan, haar zeer
ongelukkige huwelijk en haar overleden dochtertje mogen al als argument dienen maar er is ook een concrete aanleiding: het vertrek naar Zwitserland, tien dagen
eerder, van haar bewonderde (en zelfs beminde) dominee De Kantere, van wie ze
juist diezelfde avond een brief ontvangen heeft (waarvan Willem Termeer én ons de
inhoud onthouden wordt). De Kantere was een geestelijk leidsman en haar enige
contact met - en laatste symbool voor - een wereld waarin ze wél wilde leven.
Op zichzelf heeft mijn nieuwe kijk op de moordscène geen consequenties voor de
bestaande interpretaties van Een nagelaten bekentenis. De vragen die Oversteegen
en Marres zich bijvoorbeeld stelden over de motivatie van Willem Termeer achter
zijn daad, blijven onaangetast. Ook Anbeeks schets van Termeers twee strategieën
ter zelfrechtvaardiging (enerzijds het onderstrepen van zijn gedetermineerdheid, dus
schuldeloos zijn aan zijn abnormaliteit, anderzijds zijn aanval op de geldigheid van
de tegenstelling normaal/abnormaal6) houdt stand. Dat wij als lezers weten dat Anna
zelfmoord pleegde, doet immers niets af aan Termeers eigen overtuiging dat hij de
moord begaan heeft, en de neergeschreven gevoelens die die daad hem ingeeft. Mijn
hypothese geeft echter wel op een ander niveau een extra dimensie aan Emants'
roman.
Allereerst geeft Anna's zelfmoord extra reliëf aan de tragiek van Willem Termeer,
de totale mislukkeling die niets voor elkaar krijgt in zijn leven. Oversteegen
karakteriseert Een nagelaten bekentenis als ‘een boek waarin de neurotische Willem
Termeer een verslag geeft van zijn mislukte leven: een verpeste jeugd, mislukte
avontuurtjes, een mislukt huwelijk met een frigide vrouw, mislukt overspel en tenslotte
één ding dat lukt: de moord op zijn vrouw.’7 Dat laatste lijkt wat vilein geformuleerd.
Eerder zagen we al hoe Oversteegen sprak van ‘eenmaal een effectieve daad’ in
Willem Termeers bestaan. De werkelijkheid blijkt nu echter nog veel cynischer: ook
op haar laatste moment is Anna Willem nog de baas. (Veelzeggend is in dit verband
misschien Termeers overweging aan haar bed, vlak voordat hij toeslaat: ‘'t Was, of
ze zelfs in haar slaap me nog tergde, uitlachte en beleedigde!’ Wij weten nu waarom.)
Kort gezegd: deze laatste mislukking maakt de synopsis van Termeers leven (zoals
ook Oversteegen hem gaf) enkel consistenter.
De consequentie van mijn hypothese is vooral ironisch als we de afloop van het
boek overdenken. Termeer pleegde de moord dus bijna zijns ondanks. De schijn die
hij moet ophouden om zichzelf van elke verdenking te ontlasten is in zoverre
overbodig, dat hij welbeschouwd wérkelijk onschuldig is (of had kunnen zijn) aan
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de dood van zijn vrouw. Zijn zorgvuldig geconstrueerde verhaal is in feite een zeer
omslachtige manier om de buitenwereld te overtuigen van wat eenvoudigweg de
waarheid blijkt. Het geeft meteen het bizarre karakter aan van de ondervraging door
de direct na Anna's overlijden gealarmeerde huisarts. Termeer is voortdurend bang
te verraden dat hij zijn vrouw vermoord heeft en realiseert zich niet dat de huisarts
hem niet zozeer verdenkt, alswel voortdurend zinspeelt op de mogelijkheid van
zelfmoord van Anna. Het verlossende woord van de huisarts mag wel de grote ironie
heten van de roman:
‘Dit kan ik voor u doen:... Ik zal niet zelf naar de justitie gaan; maar enkel
op het stadhuis de verklaring afgeven: zelfmoord, veroorzaakt door
chloraalhydraat’.
Waarmee Termeers geestesconstructie gewoon uitmondt in de werkelijke waarheid
- en de dokter, die de zelfmoord alleszins aannemelijk acht, terloops mijn
zelfmoord-hypothese nog eens bevestigt. Hoe wrang is dit. Het ‘stadhuis’ mogen we
natuurlijk opvatten als de gereglementeerde buitenwereld, als officieel symbool voor
de gemeenschap. Die krijgt nu het verhaal te horen zoals het werkelijk is, alleen in
de verwrongen geest van Termeer blijft het moordverhaal spoken.
Termeers lange en moeilijke omweg naar een pijnlijke maar eenvoudige waarheid,
doet denken aan de intrige van Sartres novelle ‘De muur’. Gevangene Pablo Ibbieta
meent heldhaftig stand te houden door zijn ondervragers voor te liegen over de
schuilplaats van zijn collega-verzetslieden. Uiteindelijk blijkt de door hem verzonnen
schuilplaats bij toeval de plek waar ze zich daadwerkelijk schuilhielden. De
machthebbers schieten zijn kameraad neer en laten hun bereidwillige gevangene vrij:
zijn dappere leugen blijkt de platte waarheid. Wanneer hij het hoort, besluit de novelle:
‘Alles begon te draaien en ik kwam weer tot mezelf toen ik op de grond zat: ik lachte
zo hard dat de tranen in mijn ogen kwamen’. Ook Willem Termeer is - zij het
onbewust - zo'n op zichzelf teruggeworpen slachtoffer van een werkelijkheid waar
hij geen enkele vat op krijgen kan.
Door ons Termeer te tonen als in feite overbodige moordenaar op een reeds
stervende heeft Emants het isolement, de eenzaamheid en de teruggeworpenheid op
zichzelf van zijn hoofdpersonage des te klemmender gemaakt. De nieuwe lezing
maakt duidelijk dat Termeer werkelijk geen enkele grip heeft op zijn leven, en dat
alles zich aan zijn invloed onttrekt. Oversteegen benadrukt in zijn essay het perspectief
in Een nagelaten bekentenis. Terecht signaleert hij dat alles wat we over Termeer te
weten komen, verteld wordt vanuit diens eigen invalshoek. De vertelinstantie onthoudt
zich van enig moreel oordeel over de gedach-
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ten en handelingen van Termeer. Dit heeft ook consequenties voor de vraag in
hoeverre Een nagelaten bekentenis een naturalistische roman genoemd mag worden.
Vaststaat dat voor vraagstukken rond erfelijkheid, determinisme en vrije
wilsbeschikking een belangrijke rol is weggelegd in de roman. Echter: altijd door de
ogen van Termeer. Nergens in het boek wordt aannemelijk gemaakt dat de
vertelinstantie de ideeën van Termeer deelt. Het is Termeer die heilig gelooft in zijn
eigen erfelijke belastheid. Die wordt nergens als objectief feit gepresenteerd, of
althans als feit dat Emants ons als objectieve ‘boodschap’ van zijn roman zou willen
meegeven.
Als je op zoek wil naar een strekking die in Een nagelaten bekentenis schuilgaat,
kan ik me eerder een andere voorstellen. Ik haalde natuurlijk niet toevallig zojuist
Sartre aan. Een nagelaten bekentenis is al vaker in verband gebracht met het
existentialisme, inhoudelijk zowel als wat betreft levensgevoel. Zijn grote opmars
tot klassieker uit de moderne Nederlandse letterkunde begon de roman ook pas na
de oorlog, in de slipstream van het polderexistentialisme. Nadat de tweede druk uit
1918 zelfs verramsjt had moeten worden, verscheen ruim dertig jaar later, in 1951,
pas een derde druk, waarna tot op heden meer dan twintig herdrukken en -uitgaven
verschenen.
De existentialistische geworpenheid van het individu spreekt van elke bladzijde
in Emants' boek. Willem Termeer heeft talloze momenten van geestelijke
ontreddering, die onder meer uitgelegd zijn als schuldgevoel. Maar de tegenstelling
tussen de ik en de anderen die Emants pijnlijk nauwkeurig uittekent, is, volgens mij,
met evenveel recht te duiden als sartreaanse walging. Waar Oversteegen stelt dat
Emants al Freudiaans dacht voordat Freud bestond, mag toegevoegd geworden dat
hij al evenzeer existentialistisch dacht, vér voordat dat gedachtegoed vorm kreeg.
Anna's tragische einde raakt aan wat volgens existentiefilosoof Albert Camus, in het
begin van De myte van Sisyfus, hét enige vraagstuk is dat ertoe doet: ‘Er bestaat maar
één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord. Oordelen of het leven wel
of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele
vraag van de filosofie. Al het andere - of de wereld drie dimensies, de geest negen
of twaalf categorieën heeft- komt pas daarna. Dat is maar spel; eerst moet men
antwoord geven’.8 Dat antwoord geeft Een nagelaten bekentenis natuurlijk niet, maar
in het boek wordt het probleem wel haarscherp gesteld. De mens die zich vastklampt
aan de schijnzekerheden van systemen, van grote of kleinere ideeën, pleegt zelfbedrog
en hoe dat zelfbedrog de mens zelfs onbewust parten kan spelen, heeft Emants op
werkelijk virtuoze wijze vormgegeven. Virtuozer nog wellicht, dan we tot op heden
dachten.
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Kortaf
Herman W.J. Vekeman. Eerherstel voor een mystieke amazone. Het
Twee-vormich Tractaetken. Middelnederlandse tekst met hertaling en
commentaar. Mystieke teksten en thema's, 9. Kampen, Kok; Averbode,
Altiora, 1996. ISBN 90-242-6145-7.
In twee van de Hadewijch-codices komt een korte tekst voor, die in de inhoudsopgave
van een daarvan (Gent, UB, 941) Twee- vormich tractaetken wordt genoemd.
Vekeman heeft deze tekst opnieuw uitgegeven met een omzetting in modern
Nederlands en literairhistorisch commentaar.
Wat de editie betreft wordt alleen meegedeeld dat de regelnummering in de marge
van de Middelnederlandse tekst en van de hertaling verwijst naar de editie van J. van
Mierlo (p. 7; J. van Mierlo, Hadewijch, Mengeldichten. Antwerpen etc. 1952). In
feite echter lijkt de tekst van de editie Vekeman identiek aan die in de editie Van
Mierlo, behalve dat de enkele en dubbele schuine strepen zijn weggelaten, die Van
Mierlo gebruikt om de interpunctietekens in zijn basishandschrift weer te geven. Als
Vekemans tekst inderdaad die van Van Mierlo is, zou het correcter zijn geweest dat
ook expliciet aan te geven. Bovendien vind ik de resultante tekst niet erg gelukkig,
omdat zij door de streng diplomatisch vorm erg moeizaam leest. Specialisten zullen
meer hebben aan de tekst zoals Van Mierlo die geeft, omdat zij dan ook de originele
interpunctie kunnen zien. Het naast elkaar plaatsen van origineel en vertaling wijst
er echter op, dat deze editie eerder op een algemener publiek mikt. Idealiter zou zo'n
publiek via de vertaling en de toelichting er toe gebracht moeten worden ook (delen
van) het origineel te lezen, maar de kans dat dat in dit boek ook gebeurt, lijkt mij
uitermate gering. Juist omdat de editie Van Mierlo al bestaat, had Vekeman zich veel
meer kritische ingrepen mogen veroorloven. De vertaling is iets minder vrij dan
Vekemans vertaling van de Visioenen van Hadewijch (H.W.J. Vekeman, Het
visioenenboek van Hadewijch. Nijmegen-Brugge, 1980), maar heeft dezelfde
doelstelling: de inhoud van de tekst zo goed en volledig mogelijk toegankelijk maken
voor hedendaagse lezers. Begrip is daarbij belangrijker dan tekstgetrouwheid. Dat
levert een goed toegankelijke tekst op, die een literairhistoricus echter met
voorzichtigheid
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dient te gebruiken, omdat de vertaling feitelijk deel van de interpretatie is. Deze
opmerking is overigens niet als kritiek bedoeld. Vekeman kiest een m.i. legitieme
manier om zijn interpretatie weer te geven en zijn vermogen om ons vreemd geworden
ideeën in een natuurlijk, vrij tijdloos aandoend Nederlands weer te geven bewonder
ik zeer.
Het oudere onderzoek toont weinig waardering voor het Twee- vormich tractaetken.
Vekemans commentaar begint met een samenvatting van deze negatieve oordelen,
waarbij hij laat zien dat ze over het algemeen een gevolg zijn van een vergelijking
van de inhoud met het werk van Hadewijch. Omdat hij de tekst op zijn eigen merites
wil beoordelen, verricht Vekeman vervolgens een contextuele studie van alle
belangrijke begrippen uit het tractaetken. Daarbij krijgen vooral de kusthematiek,
de begrippen rede en minne, en gherechticheit en ontfaermherticheit veel aandacht.
Als achtergrond voor zijn interpretatie gebruikt Vekeman de Noord-Franse
cisterciënser spiritualiteit en de apostolische brieven uit het Nieuwe Testament. Hij
betoogt, dat het Tractaetken zich consistent en zinvol afzet tegen een redeloze en
feitelijk egoïstische overgave aan affectieve gevoelens en dat het als hulpmiddelen
op de weg naar God een volgen van de rede en een apostolisch gefundeerde
medemenselijkheid bepleit.
Deze contextuele studie is fascinerende, zij het lastige literatuur. Wie de auteur
van het Tractaetken en Vekeman beiden serieus wil nemen, moet voortdurend heen
en weer gaan tussen tekst+vertaling en commentaar. Het moeilijke, soms bijna
hermetische, karakter van het Tractaetken dwingt zo'n leeswijze eenvoudigweg af.
En als voorbeeld van een leeswijze die een schijnbaar weinig zinvolle historische
tekst desondanks leven en betekenis geeft, is Vekemans commentaar van
paradigmatische betekenis. Als hij zegt, dat mensen in de dertiende eeuw het recht
hadden op andere standpunten dan die van Hadewijch en dat men iedere tekst op
zijn eigen normen moet beoordelen, dan kan men hem alleen maar bijvallen.
Ik zou slechts twee reserves willen formuleren. De eerste betreft het genre.
Vekeman wijst J. Reynaerts karakterisering van de tekst als gebed af (p. 25), zegt
daarbij dat de vraag naar het genre belangrijk is, maar komt op die vraag niet expliciet
terug. Op p. 64 spreekt hij echter over een geadresseerde, wat doet vermoeden dat
hij de tekst als een (zend)brief ziet. M.i. verdient het de voorkeur de tekst op basis
van zijn titel als een traktaat te behandelen, wat overigens het voorkomen van
gebedselementen helemaal niet uitsluit. Veel middeleeuwse traktaten beogen immers
veeleer levensverbetering dan vergroting van kennis en voor het eerste is genade
nodig.
Mijn tweede reserve betreft Vekemans overtuiging dat de auteur een vrouw is.
Voor mij heeft noch hij, noch een van zijn voorgangers op dit punt een sluitende
argumentatie kunnen leveren. Juist omdat het denken over gender zo enorm
cultuurgebonden is, zouden we bij dit soort kwesties de uiterste terughoudendheid
moeten betrachten. Ik
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wil niet terug naar de tijd, dat een anonieme auteur automatisch een man was, maar
volgens mij zouden we toch weer een stap verder zijn, als we in onbeslisbare gevallen
tevreden zouden kunnen zijn met de vraag wat een mens uit ons verleden ons nu nog
te zeggen zou kunnen hebben.
Paul Wackers

Het handschrift-Van Hulthem. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van
België, 15.589-623. Diplomatische editie bezorgd door Herman Brinkman
en Janny Schenkel. Hilversum (Verloren), 1999. Middeleeuwse
Verzamelhandschriften uit de Nederlanden VII,1 en VII,2. 1295 p. ISBN
90-6550-060-X. Prijs: f 137,-.
Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem (hs. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-623). Cd-rom met een Inleiding
door M.E.M. Jungman in samenwerking met J.B. Voorbij. Hilversum
(Verloren), 1999. Inleiding: 96 p. ISBN 90-6550-084-7. Prijs: f 90,-.
Het handschrift-Van Hulthem is wel eens de ‘Nachtwacht van de Middelnederlandse
letteren’ genoemd. Voorzover hiermee de omvang en het belang van deze
tekstenverzameling worden getypeerd, is de vergelijking niet overdreven. Ruim 200
verschillende teksten zijn in dit manuscript bewaard gebleven en niet van de minste:
onder meer alle ‘abele spelen’ en de daarbij horende kluchten (sotternieën), de
Troje-roman van Segher Diengotgaf en de Borchgravinne van Vergi. Veel van deze
teksten - de abele spelen en de sotternieën bijvoorbeeld - zijn ons alleen uit dit ene
handschrift bekend. Toch waren, afgezien van een twintigtal van die ‘belangrijke’
stukken, heel weinig teksten uit het handschrift-Van Hulthem in moderne edities
beschikbaar: voor de meeste moest men nog teruggrijpen naar de tijdschriften Belgisch
museum en Vaderlandsch museum, waarin J.F. Willems, F.A. Snellaert en C.P.
Serrure tussen 1837 en 1859 een groot deel van de kortere teksten, in verspreide
orde, hadden uitgegeven. Met de editie van het complete handschrift in de voor
wetenschappelijke kwaliteit borg staande reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften
uit de Nederlanden onder auspiciën van het Constantijn Huygens Instituut wordt dan
ook een van de pijnlijkste leemten in de medioneerlandistiek in een klap goedgemaakt.
Brinkman en Schenkel hebben er een monument van een teksteditie van gemaakt ernstig voorbereid, vakkundig ingeleid, met zorg uitgevoerd, op de keurigste wijze
gepresenteerd - waar generaties medioneerlandici hen dankbaar zullen voor zijn.
Van deze verdienste doen de hierna volgende kanttekeningen niets af.
De teksteditie is volgens de richtlijnen van de reeks, dat wil zeggen strikt
diplomatisch, uitgevoerd. Dit houdt onder meer in dat ook de opzichtigste fouten
van de kopiist (Mmoeder voor Moeder b.v., f. 231rb, r. 10) niet worden gecorrigeerd,
ook niet in voetnoot. Dat geldt vanzelfsprekend ook waar de foute lezing minder in
het oog springt,

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

345
maar overigens even evident is (als b.v. in het grammaticaal onjuiste en ook naar het
rijm afwijkende vermanen op f. 43rb, v. 5, te lezen als: vermaen of vermane). Een
onvermijdelijke consequentie van dit editieprincipe - waar vanaf het begin van de
reeks voor geopteerd werd - is dat een vrij stroef leesbare tekst wordt aangeboden,
waarbij de gebruiker niet alleen als het ware voortdurend zelf op emendatie bedacht
moet zijn, maar in zijn gissingen omtrent de juiste lezing door de editeurs ook op
geen enkele wijze wordt bijgestaan. Over dit en andere voor discussie vatbare
editieprincipes is al het nodige over en weer geschreven. Vanuit een bepaalde optiek
zijn die principes venzelfsprekend verdedigbaar. Ze worden hier hoe dan ook
consequent en heel nauwlettend toegepast, wat onder meer resulteert in een aantal
afwijkingen ten opzichte van eerdere transcripties (b.v. f. 196r: Aghangalanra, tot
nog toe gelezen als Aghangalaura, een lezing die in de etymologie steun vindt). Men
mag ervan uitgaan dat de editeurs in dergelijke gevallen, waar ze met hun transcriptie
van de traditie afwijken, absolute zekerheid hebben over hun observatie. Ik wil ze
daar graag het volste vertrouwen in schenken. Twijfels heb ik wel over de oplossing
van sommige afkortingen, met name waar voor die oplossingen verschillende
spellingen mogelijk waren (b.v.: er, aer, are enz. voor de apostrof [']). In de
‘verantwoording van de editie’ kan men dienaangaande lezen dat er is opgelost in
overeenstemming met voluitgeschreven vormen in de (nabije) context. Dit lijkt me
bijvoorbeeld wat de vorm h' (haer of hare) betreft niet consequent gedaan. Zo treft
men in de sproke Den lof van Maria ghemaect op drie stauen (fol. 36rb-37vb) heel
wat vaker de voluit geschreven vorm hare aan dan de vorm haer (in de diverse
grammaticale functies). Toch transcriberen de editeurs de afkorting (verzen 180,
181, 239 en 248) telkens als ‘haer’. Voor de verzen 180 en 181 (in beide gevallen
h' teren) zijn in de onmiddellijk voorafgaande context bovendien voluit geschreven
syntaktische parallellen met hare aan te wijzen (v. 130 en 145: hare teren). En nu
we toch muggen aan het ziften zijn: col' op fol. 23ra, r. 34 zou ik, gezien de context,
lezen als collecte (niet collecta). En in de voorbeelden van afkortingen op p. 104
ontbreekt bij nobis de vermelding ‘Lat.’ en staat diezelfde vermelding er bij het
volgende woord (collecte) ten onrechte.
Aan de eigenlijke teksteditie laten Brinkman en Schenkel een vrij uitvoerige
inleiding voorafgaan, waarin zij achteenvolgens een algemene karakteristiek geven
van het handschrift, een codicologische beschrijving en een volledig overzicht van
de inhoud. De beschrijving van het handschrift is scherp observerend, schrander
interpreterend en met een gedegen kennis van de codicologie en haar bibliografische
hulpmiddelen uitgevoerd. Ze brengt dan ook heel wat nieuws aan het licht, of brengt
althans zekerheid of precisering in een aantal kwesties waar tot nog toe onze kennis
slechts vaag of onzeker was. Met name de bevindingen omtrent de watermerken
(waarvan bètaradiografische opnamen
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in een bijlage worden weergegeven) zijn voor het verdere Hulthem-onderzoek van
groot belang: op grond van identieke papiermerken in archivalische stukken kan nu
niet alleen geconcludeerd worden dat het hele handschrift vermoedelijk tot stand is
gekomen in de jaren 1405-1408 (waarschijnlijk in een relatief korte periode van
enkele maanden), maar kan er verder ook een verband gelegd worden met de
toenmalige heer van Gaasbeek, Jacob van Abcoude. Dit laatste is een van de
elementen die een nadere bepaling van de herkomst van het handschrift wellicht
mogelijk zullen maken (zie hierover inmiddels Brinkman in Nederlandse Letterkunde
5 (2000), p. 21 e.v.).
De editie wordt met drie registers ontsloten: een register op de opschriften, een
op de incipits en een op namen van personen en plaatsen. Dit laatste register is (in
tegenstelling tot de andere twee, die de spelling ‘normaliseren’) weer strikt
diplomatisch: de namen worden gelemmatiseerd in de spellingen die in de teksten
zelf voorkomen. Op welke plaatsen bijvoorbeeld Albertus Magnus ter sprake komt,
vindt men alleen onder Aelbrecht, niet onder Albertus, waar ook geen verwijzing
naar Aelbrecht te vinden is. Wie wil weten waar bijvoorbeeld de stad Laon wordt
vermeld, moet er bij voorbaat al op de hoogte van zijn dat de Middelnederlandse
naam (althans de spelling van de Hulthem-kopiist) hiervoor Louwen is. En zo kan
koning Euripulus van Ormenië alleen via de foutieve en ‘alfabetisch’ onnaspeurbare
spelling Curipluse worden teruggevonden. Men had de editie iets gebruiksvriendelijker
kunnen maken door de gangbare spellingen als verwijspunten in dit register op te
nemen.
Wie geïnteresseerd is in een verdere ontsluiting van de inhoud van het manuscript
kan nu ook gebruik maken van het op cd-rom uitgebrachte Repertorium van teksten
in het handschrift-Van Hulthem van M.E.M. Jungman en J.B. Voorbij. Hierin zijn
de afzonderlijke teksten beschreven aan de hand van een type-formulier dat de
volgende items bevat: nummer in het handschrift, opschrift, incipit, explicit,
afrondingsformule (de voor Hulthem typische mededeling over de omvang van de
tekst), (korte) inhoud, namen, auteur, tekstsoort (gebed, sproke e.d.), vorm (proza of
rijm, rijmvormen), lengte en bibliografische informatie. Alle (relevante) woorden,
letterreeksen (rijmschema's), namen en getallen die in deze items voorkomen, kan
men met een zoekopdracht opsporen.
Een begeleidend boekje maakt de gebruiker wegwijs in het repertorium en in de
mogelijkheden van de cd-rom, maar geeft ook, bij wijze van achtergrond voor de
gegevens in het repertorium, een codicologische beschrijving van het handschrift.
Hoewel het Repertorium tegelijk met de editie (en bij dezelfde uitgever) verschijnt,
hebben de auteurs van het repertorium duidelijk nog geen gebruik kunnen maken
van de uitkomsten van de codicologische analyse van Brinkman en Schenkel. Dat
resulteert in een aantal divergenties op enkele toch wel belangrijke punten als
bijvoorbeeld de datering
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van het handschrift, de bladmaat, de breedte van de kolommen, de datering van de
zestiende-eeuwse restauratie en de vraag of kopiist en rubricator dezelfde persoon
waren. Op een of andere manier had men de violen hier toch gelijk kunnen stemmen?
Over de teksten zelf worden in het begeleidend boekje behartigenswaardige
observaties gemaakt. Zo wordt er onder meer - om het bij dit ene voorbeeld te houden
- op gewezen dat een groot deel van de Hulthem-teksten vanuit een ik-vertelperspectief
geformuleerd zijn, wat mogelijk kan wijzen op een voorkeur van de samensteller
van de verzameling voor voorlees- of voordrachtteksten. Ook het Repertorium opent
nieuwe perspectieven voor het toekomstig onderzoek van dit nu eindelijk ontsloten
handschrift-Van Hulthem.
J. Reynaert

Jeanne Verbij-Schillings (ed.), Het Haagse handschrift van heraut Beyeren.
Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37. Hilversum (Verloren)
1999. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden VI. 273
pp. ISBN 90-6550-034-0. f 59,-.
Middeleeuwse literatuur is doorgaans overgeleverd in afschriften van afschriften en
daardoor wordt het zicht op de oorspronkelijke teksten belemmerd. Hebben de
opeenvolgende kopiisten passages overgeslagen, toegevoegd of aangepast? Vooral
op het gebied van de historiografie is die vraag soms moeilijk te beantwoorden. De
paradox wil dat juist teksten die aanspraak maken op historische betrouwbaarheid,
in de overlevering sterk onderhevig zijn aan verandering. Dergelijke teksten
schreeuwen blijkbaar om uitbreiding, correctie en bewerking. Onschatbaar is daarom
de waarde van een autograaf, een handschrift dat door de auteur zelf is vervaardigd.
Gezien de gebrekkige overlevering van middeleeuwse literatuur, is het opvallend
hoeveel autografen van heraut Gelre/Beyeren bewaard zijn gebleven. Omstreeks
1395 vervaardigde de heraut het Wapenboek Gelre. Behalve een overzicht van ruim
1700 heraldische wapens, bevat dit handschrift ook zeventien ereredes (‘lofdichten’)
van de heraut en enkele teksten van andere auteurs, zoals de Korte kroniek van
Brabant van Jan van Boendale. Uit de tijd van zijn Hollandse dienstverband - van
1402/1403 tot aan zijn dood in 1414 - dateren het Wapenboek Beyeren en een versie
van de Hollantsche Cronike. Alleen de Wereldkroniek van heraut Beyeren is niet in
autograaf overgeleverd. Wel is er nog een Kladboek bewaard gebleven waarin de
heraut teksten kopieerde die hij bij zijn geschiedschrijving nodig had.
Jeanne Verbij-Schillings verzorgde onlangs een integrale editie van een ander
handschrift van de heraut, het zogenaamde Haagse handschrift (Den Haag, KB, 131
G 37). Het betreft een relatief dun handschriftje, bestaande uit drie katernen van
telkens vijf perkamenten dubbelbladen. Aanvankelijk
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omvatte het handschrift zelfs niet meer dan twee katernen die vrijwel geheel werden
gevuld door de Korte kroniek van Brabant. Deze kroniek van Boendale - een
samenvatting van diens Brabantsche yeesten - werd door de heraut dus minstens
twee keer genoteerd, maar de versies wijken sterk af: in het Wapenboek Gelre telt
de kroniek ruim tweehonderd verzen, in het Haagse handschrift bijna tweeduizend!
Het is de vraag hoe dit verschil moet worden verklaard. Verbij-Schillings neemt aan
dat de heraut de Korte kroniek van Brabant in het Haagse handschrift sterk heeft
uitgebreid (p. 17), maar misschien overschat zij de inbreng van de heraut. De langere
versie kan immers ook door Jan van Boendale zijn geschreven. De Antwerpse
historiograaf vervaardigde een eerste versie van zijn kroniekje in 1322, maar de
versies in het Haagse handschrift en in het Wapenboek Gelre gaan blijkbaar terug
op een versie die door Boendale was bijgewerkt tot 1332. Het is niet onwaarschijnlijk
dat die versie veel uitgebreider was, zoals Boendale ook zijn Brabantsche yeesten
van talrijke aanvullingen voorzag. Die langere versie zou dan door de heraut zijn
ingekort voor opname in het Wapenboek Gelre, terwijl hij zich in het Haagse
handschrift beperkte tot enkele kleinere wijzigingen.
Achter de Korte kroniek van Brabant volgen in het Haagse handschrift vijf
genealogische tekstjes (f. 19r-19v). Wie de auteur ervan is, wordt niet duidelijk, maar
het laatste tekstje - een overzicht van het capetingische koningsgeslacht - houdt halt
bij desen coninc Filips IV van Frankrijk (†1314). Aanvankelijk was dat ook het einde
van het Haagse handschrift. In een later stadium - vermoedelijk omstreeks 1405 moet de heraut het besluit hebben genomen het handschrift van een extra katern te
voorzien waarin een Korte kroniek van Holland, een Korte kroniek van Vlaanderen
en een Gedicht op de invallen der Noormannen werden opgenomen - drie teksten
die zijn gebaseerd op Maerlants Spiegel historiael - en vervolgens enkele korte
historiografische tekstjes, waarvan enkele in het Latijn. Vermoedelijk gaat het hier
om passages die de heraut in zijn kronieken wilde verwerken. Het Haagse handschrift
eindigt met excerpten uit Maerlants Historie van Troyen, waaronder tParlement van
Troyen, een passage die Maerlant zelf had ontleend aan de Trojeroman van Segher
Diengotgaf.
De minutieuze uitgave door Verbij-Schillings biedt niet alleen een stimulans aan
het onderzoek naar heraut Gelre/Beyeren, maar opent tevens mogelijkheden voor
hernieuwde studie van teksten van andere auteurs, zoals de Korte kroniek van Brabant.
Zoals gebruikelijk in de MVN-reeks is het handschrift diplomatisch uitgegeven. De
spelling is niet aangepast en er is geen interpunctie aangebracht. Een woordverklaring
ontbreekt, maar de eigennamen worden wel summier toegelicht in een ‘Register van
namen en plaatsen’ (p. 185-197). In de inleiding wordt ingegaan op de
ontstaanscontext van het handschrift (p. 9-19), de geschiedenis van het onderzoek
(p. 19-30) en wordt tevens een gedetailleerde beschrijving van het handschrift gege-
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ven (p. 31-52). Uniek in de MVN-reeks is de haarscherpe kleurenfacsimile die achter
de editie is opgenomen (p. 204-273). De prachtig uitgevoerde heraldische wapens
die de tekst verluchten, zijn een lust voor het oog. Geen wonder dat er van de heraut
zoveel autografen bewaard zijn. Het is te hopen dat in de toekomst ook die andere
handschriften op vergelijkbare wijze toegankelijk worden gemaakt voor onderzoekers
en andere liefhebbers van de middeleeuwse cultuur.
Remco Sleiderink

Marjolein Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige
rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van
rekenkundige termen. Hilversum (Uitgeverij Verloren) 1999. ISBN
90-6550-050-2. Prijs: f 75,-. [Ook verschenen als proefschrift aan de
Universiteit Utrecht].
Op 9 februari 1999 promoveerde Marjolein Kool aan de Universiteit Utrecht op een
studie over Nederlandse rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw. Het
onderzoekmateriaal bestond uit zesendertig rekenboeken: twaalf handschriften en
vierentwintig drukken. Drie van deze boeken dateren uit de vijftiende eeuw; de
overige zijn afkomstig uit de zestiende eeuw. Wie zou denken dat een dergelijke
studie wel erg technisch en onleesbaar zal zijn, wacht een aangename verrassing. De
studie van Marjolein Kool blijkt een helder geschreven boek en een aantrekkelijke
kennismaking met de praktische rekenkunde in de Middeleeuwen.
In de eerste twee hoofdstukken wordt de historische context van middeleeuwse
rekenboeken geschetst. Het eerste hoofdstuk bevat een beknopte bespreking van de
rekenmethodes die ten grondslag liggen aan de Nederlandstalige rekenboeken: het
penningrekenen (de traditionele rekenmethode uitgevoerd op abacus of telbord, en
waarvan de rekenresultaten genoteerd werden in Romeinse cijfers) en, vanaf de
twaalfde eeuw, een nieuwe rekenmethode die op schrift werd uitgevoerd: het rekenen
aan de hand van Hindoe-Arabische cijfers. In het tweede hoofdstuk vormt het
rekenonderwijs in middeleeuwse scholen het achterdoek voor de vraag: welke scholen
maakten gebruik van deze Nederlandstalige rekenboeken? Conclusie: dit gebeurde
op een bepaalde type school dat bezocht werd door jongens van tien à twaalf tot
vijftien jaar, en waar Frans (de internationale voertaal van de koopman), boekhouden
en handelsrekenen werden onderwezen (p. 46-52).
De hoofdstukken drie en vier gaan over de inhoud van de Nederlandse rekenboeken.
De volgorde en opbouw van de middeleeuwse rekenboeken volgend, besteedt de
schrijfster in hoofdstuk drie eerst aandacht aan de basisregels van de rekenkunde:
het leren lezen en schrijven van Hindoe-Arabische getallen en het leren rekenen met
deze getallen; vervolgens komen het optellen, aftrekken, halveren, verdubbelen,
vermenigvuldigen en delen met
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gehele getallen en breuken aan de orde. Bij elk onderdeel wordt uitgelegd hoe de
berekening gecontroleerd kan worden, met behulp van voorbeeldberekeningen.
Hoofdstuk vier gaat verder met de bespreking van de belangrijkste rekenregels en
hun toepassingen in de praktijk. Een prominente plaats wordt hierbij ingenomen door
‘de regel van drieën’, ook wel de gouden regel genoemd, omdat deze de basis vormt
van de toegepaste rekenkunde in de vijftiende en zestiende eeuw. Deze regel wordt
gebruikt om bij drie gegeven getallen het vierde evenredige getal te berekenen. Een
voorbeeld: Oft 9 naijsters maecten op eenen dach 15 paer hemden, hoe veel soudender
6 naijsters maeken? In moderne notatie: 9 x 15 = 6 x X; X = (9 × 15): 6.
In hoofdstuk vijf staan de doelgroep, doelstelling, leerstof en didactiek van de
rekenboeken centraal. Het beoogde publiek bestaat enerzijds uit de jonge, mannelijke
pupillen van de Franse scholen, die zich voorbereiden op het beroep van coopman,
factuer (zaakgelastigde), rentmeester, clerck, wisselaer, cassier of ontvangher (p.
200); anderzijds konden ook volwassenen de rekenboeken gebruiken als naslagwerk
of voor zelfstudie (p. 203). Slechts één auteur, Marthin Wentsel, moedigt in de
voorrede van zijn rekenboek uit 1599 ouders aan om zowel hun zonen als hun dochters
te leren rekenen: Dierhalven soo doen die wijsselijck ende wel, de welcke haren
kinderen arithmeticam doen leeren, soo wel dien dochteren als den mans persoonen,
want het komt hen al te passe (p. 207). De rekenboeken bevatten echter geen
vraagstukken die zich specifiek richten op vrouwelijke leerlingen.
De didactiek van deze rekenboeken is afgestemd op een eenvoudig opgeleid publiek
dat stap-voor-stap ingewijd wordt in de technieken van de praktische rekenkunde.
De onderzochte rekenboeken hebben een praktische en geen wetenschappelijke
doelstelling. Door middel van voorbeeldvraagstukken met bijbehorende oplossingen
worden de rekenrecepten in het geheugen geprent (243). Tot de didactiek behoort
ook het opnemen van humoristische vraagstukken, ter afwisseling en vermaak. Een
voorbeeld: twaalf pelgrims die op weg zijn naar Rome komen langs een perenboom
waaraan twaalf peren hangen: Ende elck track een af ende daer bleven noch 11 peiren
hangen. Ra, ra hoe kan dat? Oplossing: Dats te verstaene als datter een vande 12
pelgrims was die ‘elck’ hiet ende dien track ofte plucte een peyre af ende alsoe bleven
daer noch 11 peiren hangende op den boom (215).
Het zesde hoofdstuk bestaat uit een systematische vergelijking van de onderzochte
rekenboeken. Ten behoeve van de overzichtelijkheid wordt de analyse in vijf etappes
uitgevoerd. In elke etappe vormt één rekenboek dat opvallend veel relaties heeft met
andere rekenboeken het uitgangspunt van de analyse. Het totaalbeeld van deze
vergelijkende analyse laat een netwerk zien van alle gevonden relaties tussen de
Nederlandstalige rekenboeken onderling en tussen deze rekenboeken en
niet-Nederlandstalige werken (zie fig. 6.6). Slechts voor vijf van de 36 onderzochte
rekenboeken kon geen directe relatie met een van de overige werken
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worden vastgesteld. Een van de conclusies is dat het merendeel van de auteurs bij
het vervaardigen van hun rekenboeken gebruikmaakte van verschillende bronnen en
dat de auteurs hierbij zeer verschillend te werk gingen: de een neemt grote delen uit
een bron woordelijk over, de ander maakt een compilatie van verschillende bronnen
(279-280).
In hoofdstuk zeven staat centraal de bijdrage die de onderzochte rekenboeken
hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse rekentaal in de zestiende
eeuw. Aanvankelijk namen de Nederlandse auteurs rekentermen over uit Latijnse en
andere vreemde talen, maar geleidelijk aan werden deze niet-Nederlandse begrippen
vertaald in het Nederlands, of werd er aan geschikte Nederlandse woorden een extra
rekenkundige betekenis gegeven. Er ontstonden ook nieuwe Nederlandse rekentermen.
Dat deze zestiende-eeuwse rekenmeesters een belangrijke rol hebben vervuld als
verbreiders en wegbereiders van nieuwe wiskundige ontwikkelingen blijkt onder
meer uit het feit dat onze hedendaagse rekenmethode en rekenwoordenschat grote
overeenkomsten vertonen met die uit de zestiendeeeuwse rekenboeken.
De onderzochte rekenboeken bevatten veel rekentermen die niet zijn opgenomen
in het Middelnederlandsch woordenboek en het Woordenboek der Nederlandsche
taal. Om dit hiaat op te vullen is een glossarium van rekentermen toegevoegd aan
het proefschrift in de vorm van een diskette. Het laatste en achtste hoofdstuk bevat
de beschrijving van het materiaal dat in het glossarium is opgeslagen. Het glossarium
is gebaseerd op vijfentwintig Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en
zestiende eeuw; het bevat 1936 rekentermen; hiervan zijn in totaal 5542 vindplaatsen
opgenomen. De diskette laat zich gemakkelijk installeren; het programma
Rekentermen biedt de gebruiker op aantrekkelijke en overzichtelijke wijze een schat
aan taalkundige gegevens. Ook aan een visuele impressie van de rekenboeken is
gedacht. Via het Bron-menu krijgt men van elke bron een afbeelding te zien. Het
proefschrift van Marjolein Kool is een aanwinst voor het Middelnederlandse
artesonderzoek. Niet alleen heeft het onze kennis op een deelgebied van de
middeleeuwse wetenschapsliteratuur verrijkt, het biedt ook vruchtbare
aanknopingspunten voor verder onderzoek. Ik beperk mij tot één voorbeeld. De
inhoudelijke analyse van de rekenboeken en het daaropvolgende onderzoek naar hun
publiek, functie en didactiek (de hoofdstukken drie tot en met vijf) verschaffen
waardevolle inzichten in de mechanismen die ten grondslag liggen aan het
ingewikkelde proces van kennisoverdracht. Weliswaar gaat het in deze monografie
specifiek om de manier waarop de auteurs van rekenboeken (onderdelen van) de ars
arithmetica toegankelijk maken voor een bepaalde categorie van niet-Latijngeschoolde
leken, maar juist een dergelijke specialistische invalshoek biedt de mogelijkheid om
de lens scherper in te stellen en op deze manier beter zicht te krijgen op de wijze
waarop het corpus van Latijn-
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se wetenschappelijke kennis aangepast en bewerkt wordt in de volkstaal ten behoeve
van een lekenpubliek.
Orlanda S.H. Lie

B. Besamusca (red.): Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing
uit de Lancelotcompilatie. - Hilversum, 1999 (Middelnederlandse
tekstedities 6). ISBN 90-6550-048-0, fl. 29,-.
In deze bloemlezing met ‘verdrietige en vrolijke verhalen’ hebben diverse (vooral
Utrechtse) specialisten een keuze gemaakt uit de Lancelotcompilatie, resulterend in
een bundel met acht tekstdelen. Deze delen, zeven fragmenten en een roman, zijn
voorzien van woordverklaringen en een uitleiding. Het eerste tekstfragment verhaalt
van Lanceloet, die uit een vergiftigde bron drinkt en met een tegengif genezen wordt
door een jonkvrouw. Haar liefde op het eerste gezicht maakt haar ziek van
liefdesverdriet. Deze liefde kan echter niet door Lanceloet beantwoord worden
omwille van zijn liefde voor Genevre, zo maakt hij haar duidelijk. De jonkvrouw zal
uit liefde voor hem kuis gaan leven. Een zeer hoofse oplossing, zoals blijkt uit de
uitleiding van Lie. Zij bespreekt het thema liefde en de liefdeslessen die uit het
fragment te trekken zijn. Ze gebruikt daarbij verschillende benaderingswijzen om
haar interpretatie - overtuigend - kracht bij te zetten. In het volgende fragment verslaat
Lanceloet een draak die onder een graf met voorspellend opschrift ligt, ziet de Graal
aan het hof van koning Pelles en slaapt met diens dochter in de waan dat zij Genevre
is. Hij verwekt Galaat, de latere Graalridder. Pas de andere ochtend bemerkt hij het
bedrog en vertrekt, op naar een nieuw avontuur. Brandsma gebruikt dit stuk om zeer helder - het begrip entrelacement uit te leggen. Tegelijkertijd bespreekt hij de
grote verhaalthema's: Lanceloet als beste ridder, de liefde tussen Lanceloet en Genevre
en het Graalthema, waarvan het laatste in de loop van de compilatie steeds belangrijker
zal worden. Het derde fragment werd gekozen en uitgeleid door Oppenhuis de Jong
en is het laatste deel van de Perchevael, de eerste ingevoegde roman na de Lanceloet.
Walewein strijdt met twee tegenstanders tegelijkertijd, overwint beiden en biedt hen
verzoening aan. Oppenhuis de Jong bespreekt de roman en het fragment om de
compilator aan het werk te laten zien, met zijn voorkeur voor de figuur van Walewein.
Het volgende fragment komt uit de Queeste vanden Grale. Lanceloet komt tot het
besef een zondaar te zijn, daarbij geholpen door een kluizenaar. De wereldse liefde
moet als ideologie plaats maken voor de zoektocht naar de Graal. In de bijbehorende
uitleiding bespreken Besamusca en Brandsma deze verschuiving van idealen. Nog
meer uit hetzelfde deel: met Perchevael leren we over de geschiedenis van de Graal
en zien we pogingen van de duivel om Perchevael te verleiden. Kuipers uitleiding
richt zich vooral op de heilshistorische lading van deze tekst. Wat de
literair-historische achtergron-
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den betreft, is Kuiper het meest uitvoerig, qua parafrasering en verduidelijking van
de tekst is hij echter terughoudender geweest dan zijn collega's. Uit Walewein en
Keye komt het zesde fragment, de roman met ‘het meest geïdealiseerde
Waleweinbeeld,’ waarbij Keye als tegenbeeld fungeert. Hogenbirk bespreekt de hele
roman, met aandacht voor het motief van de hoogmoed. De roman is niet zozeer een
verzameling losse avonturen, als wel een verhaal met ‘thematische analogie’:
coherentie door overeenkomsten op verschillende niveaus. In het aardige
representatieve stuk dat Hogenbirk uitkoos, verslaat Walewein een hoogmoedige
hertog. Het volgende stuk bevat de complete tekst van Lanceloet en het hert met de
witte voet, waarin Lanceloet weliswaar de witte voet bemachtigt, maar waar hij
Walewein nodig heeft om hem uit de problemen te helpen. Zemel en Besamusca
maken op heel aardige wijze duidelijk dat Lanceloets queeste een onzinnige is.
Volgens hun interpretatie gaat het verhaal dan wel over Lanceloet, maar vooral om
Waleweins voortreffelijkheid aan te tonen. Ten slotte wordt in een fragment uit Arturs
doet, het slotdeel van de Lancelotcompilatie, verhaald hoe Artur en diens rijk aan
hun einde komen. Oppenhuis de Jong verzorgde de teksteditie, Gerritsen de uitleiding.
Hij gaat daarin in op de verschillende versies van het verhaal en op de elementen
ervan die het fascinerend (blijven) maken, ook vandaag de dag.
Deze acht delen worden voorafgegaan door een inleiding van de hand van
Besamusca. Hij is er uitstekend in geslaagd om specialistische kennis begrijpelijk
over te brengen. Veel verschillende aspecten worden helder verwoord en uitgelegd,
grote verhaallijnen kernachtig naverteld.
Ik heb hoogstens kleine punten van kritiek. Zo wordt er in de diverse uitleidingen
wel naar elkaar verwezen, maar lijkt er weinig te zijn samengewerkt: op verschillende
plaatsen wordt dezelfde informatie gegeven. Verder zou de bloemlezing ‘in het
bijzonder op het (universitaire) onderwijs’ afgestemd zijn (blz. 22). Wat mij betreft
moeten de haken weg: de woordverklaringen zijn te summier en de stof is te
ingewikkeld om aan een ander publiek dan studenten (Middelnederlands) te kunnen
denken. En zouden deze lezers niet ook wat uitleg moeten krijgen over
schrijfwijzeverschillen, zoals Lancelot/Lanceloet? (In de tekst gaat het volgens mij
over een Middelnederlandse ‘Lanceloet’ en wordt ‘Lancelot’ voor het Frans
gereserveerd, behalve in ‘Lancelotcompilatie’!) Maar het belangrijkste is dat er met
de gekozen ‘verdrietige en vrolijke verhalen’ een geslaagde bloemlezing uit de
Lancelotcompilatie is verschenen.
Mieke de Jong

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

354

Typisch Nederlands. De Nederlandse identiteit in de letterkunde. Red. Karl
Enenkel, Sjaak Onderdelinden en Paul J. Smith. Voorthuizen, Florivallis,
1999. ISBN, Prijs f 44,50. 204p.
Er bestaat de laatste tijd een grote belangstelling voor de culturele identiteit van
Nederland. Daarvan getuigt Typisch Nederlands, een bundel chronologische
case-studies waarin elf auteurs zich hebben gebogen over het verband tussen de
Nederlandse culturele identiteit en zijn reflectie in de literatuur. Dat het ‘typisch
Nederlandse’ het afgelopen decennium de gemoederen en de pennen bezighoudt,
bewijzen twee andere publicaties met precies dezelfde titel. Een ervan is het onlangs
verschenen vademecum van de Nederlandse identiteit door Vuijsje en Van der Lans,
de andere een uitgave van Nederlandse Latijnse poëzie van de hand van J.P. Guépin.
De auteurs van het hier besproken Typisch Nederlands concentreren zich op de
koppeling tussen literatuur en wat kenmerkend en eigen is aan een bepaalde cultuur,
wat in het verleden met de term volksaard aangeduid werd. Vanaf het einde van de
achttiende eeuw begint in Nederland de gedachtengang aan kracht te winnen dat de
volksaard zijn neerslag vindt in kunst- en cultuuruitingen en dat idee zou tot in de
twintigste eeuw voortleven. De beroemde studie van Anthonie Donkers uit 1945,
Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde, is hiervan het voorbeeld par
excellence.
Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat het theoretische kader waarvoor de auteurs
gekozen hebben dat van de imagologie is. Diverse beeldvormingstudies hebben de
laatste tijd laten zien hoe de analyse van het zelfbeeld en het beeld van de ander zeer
vruchtbare inzichten kan opleveren over nationale processen. De positie tegenover
andere landen is ook bepalend voor het eigen beeld. Dit aspect zal een belangrijke
rol spelen in de bundel en de artikelen zullen refereren aan de verhoudingen tussen
de Nederlanden en omringende landen zoals Frankrijk, Engeland, Duitsland, maar
ook het verre Rusland.
De auteurs spannen een grote chronologische boog om het typisch Nederlandse
in de literatuur door de eeuwen heen op te sporen. Men kon niet anders, over nationale
identiteit gesproken, dan met de zestiende eeuw te beginnen en wel met de Vader
des Vaderlands. Hoe ijverig geschiedschrijvers en literatoren in die tijd werkten aan
het smeden van een nationaal-regionale identiteit laten de artikelen van Bloemendal
en Enenkel zien. Oranje, in zijn hoedanigheid van Vader des Vaderlands, kon perfect
als unificerend element gelden. Enenkel staat stil bij de biografische reeksen van
illustere geleerden binnen de traditie van de ‘hall of fame’ die in de zestiende eeuw
zeer populair waren. De geleerden van de Nederlanden moesten zich bewijzen
tegenover het Italiaanse chauvinisme dat deze noorderlingen als minder beschaafd
beschouwde en tegelijkertijd dienden ze zich te profileren ten opzichte van de Duitse
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Germanen, waarmee ze tot dan toe gelijkgesteld waren. Bij deze biografieën spelen
de hoogleraren van de toen net gestichte Leidse universiteit een essentiële rol: deze
instelling kon de nieuwe staat erkenning en aanzien in Europa verschaffen.
Hoenselaars en Smith maken ons vertrouwd met de mechanismen van stereotiepe
uitbeelding in de vroegmoderne tijd rond de vaak vijandige verhoudingen met
Engeland en Frankrijk. De dynamiek van beelden en thema's laat zien hoe treffend
ze voor het politieke en nationale discours ingezet konden worden. In de achttiende
en negentiende eeuw blijft de vorming van het Nederlandse zelfbeeld
politiek-ideologisch geïnspireerd, zoals Van Strien-Chardonneau, Van den Berg en
Leerssen aantonen. Het groeiend natiebesef gaat langzamerhand op zoek naar ‘de’
nationale identiteit. In de figuur van de Nederlandse burger zullen vele nationale
deugden hun weerslag vinden en hieraan zullen Nederlandse en buitenlandse auteurs
meewerken.
Andere auteurs benaderen het onderwerp vanuit het receptieonderzoek en zoeken
de reflectie van de Nederlandse identiteit in vertalingen vanuit of naar het Nederlands.
De vergelijking tussen origineel en vertaling blijkt uitermate nuttig om nationale
elementen op te sporen. De vertaler moet een belevingswereld in de vertaling oproepen
die door zijn publiek enigszins gedeeld wordt en dit kan leiden tot veelzeggende
aanpassingen. Dit laten Schoneveld, Fraanje en Onderdelinden zien voor de periode
vanaf de achttiende eeuw. De laatste bijdrage van Ruiter ontfermt zich over de
actualiteit van het debat en het is misschien een goed idee om hiermee de lectuur te
beginnen om niet in medias res in de vroegmoderne tijd terecht te komen. Waarmee
ik niet wil zeggen dat de korte inleiding geen adequate toegang biedt.
De auteurs slagen erin om aan de hand van zeer gevarieerde literaire bronnen een
duidelijk en boeiend beeld te schetsen van hoe men de Nederlandse identiteit in de
literatuur kan opsporen. Bij deze onderneming is het belangrijk om, zoals Leerssen
ook aantoont, dat wat zo vaak als typisch Nederlands gezien wordt, kan overlappen
met het internationale literaire debat. Misschien is juist dat wel typisch Nederlands.
Opvallend vond ik aan de bundel dat er vrijwel geen aandacht aan de Gouden
Eeuw wordt geschonken. Niet alleen vanwege het belang van deze periode vanuit
letterkundig standpunt, maar ook omdat men in de negentiende eeuw juist naar dat
tijdvak terugkeek om het typisch Nederlandse te ontdekken.
Yolanda Rodríguez Pérez
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Willemien B. de Vries, Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van
het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710). Hilversum
1998. ISBN 90-6550-598-9. 319 pp. f 59,-.
Weinig literaire genres zo Nederlands als het zeventiende-eeuwse hofdicht: ontstaan
uit de algemenere en meer wijdverspreide buitenlevenliteratuur, werd het hofdicht
in de Gouden Eeuw van de Republiek een specifiek Nederlands verschijnsel. Een
fenomeen zelfs, gezien de omvang van het corpus en de dichters die er zich mee
bezig hielden: Huygens (Hofwijck, 1653), Westerbaen (Ockenburg, 1654 en Cats
(Ouderdom en Buyten-leven, 1655) met name.
De ontstaansperiode van het hofdicht kenmerkt zich door het uitblijven van
theorievorming: een zeventiende-eeuwse genredefinitie is er niet, en evenzo ontbreken
poëticale voorschriften voor de makers. Na de zeventiende eeuw is dat verzuim
ruimschoots goedgemaakt, hoewel men tot en met de negentiende eeuw vooral
aandacht had voor de afzonderlijke gedichten. Pas in deze eeuw wordt volop over
het hofdicht als genre getheoretiseerd; eerst door Van Veen in zijn studie De
soeticheydts des buyten-levens, vergheselschapt met een boucken uit 1960, waarin
het hofdicht in de traditie van de West-Europese georgische literatuur - de idealisatie
van het buitenleven in woorden - geplaatst wordt. Van Veen oppert voorts dat het
specifiek Nederlandse subgenre hofdicht leidde tot de bouw van vele buitenhuizen
langs Hollands stromen en rivieren. De welgestelde elite van de grootste steden in
het welvarenste gewest van de Republiek zouden hun buitens hebben doen verrijzen
na lezing van inspirerende literaire voorbeelden.
Na Van Veen hebben Schmidt en Gelderblom vanuit een andere volgorde in
gebeurtenissen geredeneerd. De buitens waren er eerder dan de hofdichten, die niet
alleen werden geschreven als idealisatie van het buitenleven, maar ook om het bezit
van zoveel prachtigs te verantwoorden. De functie van de hofdichten zou gezocht
moeten worden in de legitimering van een maatschappelijk verschijnsel.
Met hen is Willemien B. de Vries de volgende die zich in haar proefschrift
Wandeling en verhandeling grondig in het hofdicht heeft verdiept. Ze bespreekt in
een synthetiserende beschouwing de zeven langste en belangrijkste hofdichten uit
de zeventiende eeuw: van P. van Borsselens Den Binckhorst uit 1613 tot P. Vlamings
Hogerwoert uit 1710. Haar doelen zijn een overzicht te bieden van wat er in de
hofdichten staat en te laten zien hoe het proces van genrevorming verliep. Ze kondigt
daarnaast een bestrijding van de ideeën van met name Gelderblom aan (p. 18), maar
verplicht zich niet tot het formuleren van een eigen, alternatieve verklaring over de
functionaliteit van het genre.
Varianten en constanten in het hofdicht worden in de aanpak die De Vries gekozen
heeft goed zichtbaar. Constanten zijn de idealiserende beschrijvingen van het
buitenleven, de lof op Gods schepping, de realistische beschrijvingen van de tuinen,
de aanwezigheid van godsdienstige en maatschappelijke lessen en de geringe aandacht
voor het buiten-
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huis. Als Van Borsselen in 1613 als eerste Nederlandse dichter in de landstaal een
gedicht op het leven van jonker Snouckaert op het kasteeltje Den Brinckhorst bij
Voorburg schrijft, zijn al deze elementen al aanwezig. Inspiratie werd ontleend aan
voornamelijk Franse voorbeelden: Du Bartas, Rapin en minder bekende dichters van
de zogenaamde ‘poésie rustique’.
Dat het genre zich na Van Borsselens vinding verder ontwikkelde, was vooral te
danken aan de varianten die er ook te onderscheiden zijn. De persoonlijke noot die
de zeven dichters aan hun hofdicht gaven, bepaalde veel, zo valt uit De Vries' betoog
af te leiden. Om wat voorbeelden te geven: omdat de predikant Hondius niet van
kaas hield, lezen we daarover niets in zijn toch meer dan precieze beschrijving van
wat er allemaal aan eetbaars door zijn buiten werd voortgebracht. En omdat Cats in
zijn oude dagen door de dood geobsedeerd werd, is er in Ouderdom en Buytenleven
veel aandacht voor dit onderwerp - tot in de kleinste details toe, zoals een minutieuze
beschrijving van het uitvallen van twee tanden, voor Cats een duidelijke teken van
de naderende dood. Op blz. 110 geeft De Vries een korte verklaring voor de
persoonlijke kleuring van de hofdichten. Ze doet dat door met instemming M.A.
Schenkeveld-van der Dussen te citeren: ‘Behalve de [...] poetica van het algemene
en het universele, is er ook de poetica van het particuliere en het bijzondere geweest’.
Dit citaat lijkt me niet meer dan een begin van een verklaring te bieden. Er was dus
zoiets als de ‘poetica van het particuliere’, maar waarom doet het bijzondere zich
zó, en niet anders in de hofdichten gelden?
Als De Vries antwoord op die vraag had gegeven, was ze buiten de doelstellingen
van haar proefschrift getreden, en er is wel iets voor te zeggen om dat niet te doen.
Afbakeningen zijn er natuurlijk niet voor niets. Wel vind ik het jammer dat De Vries
zich, als kenner bij uitstek, zodoende niet mengt in de meest recente discussie over
de functionaliteit van het hofdicht. Want door de persoonlijke noot en motivaties
van de dichters niet verder te onderzoeken, gaat ze voorbij aan de vraag waarom de
hofdichten geschreven zijn.
Had ze die vraag wel gesteld, dan was ze waarschijnlijk terechtgekomen op het
spoor dat Schama in zijn Overvloed en onbehagen in 1987 uitgezet heeft. Schama
poneerde de stelling dat de zeventiende-eeuwse inwoners van de Republiek zich
altijd verlegen voelden met de welvaart van hun staat. Sindsdien is op talloze plaatsen
discussie gevoerd over de herkenbaarheid van die gevoelens in de geschriften van
Noord-Nederlanders uit die tijd. De hierboven genoemde publikaties van Schmidt
en Gelderblom zijn daardoor - hoewel misschien indirect - geïnspireerd.
Gelderbloms verklaring over de legitimering van het maatschappelijk verschijnsel
‘welvaart’ middels litertauur, wordt door De Vries weerlegd. Haar belangrijkste
tegenargument is dat het publiek van de dichters voornamelijk uit welgestelden
bestaan zal hebben. Voor deze gelijkgestemden zou het legitimeren van het bezit
niet nodig geweest zijn. Nu is deze aanname door alle haken en ogen die er aan
lezerson-
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derzoek kleven moeilijk te verifiëren, maar op basis van de analyse van de teksten
is door De Vries wel aannemelijk gemaakt dat het beoogde publiek van de dichters
niet uit arme, eenvoudige mensen bestond. Blijft natuurlijk de vraag of de dichters
zich wel voor armen zouden willen legitimeren. Ligt het niet voor hand dat juist als
‘rijken onder elkaar’ naar bevestiging van hun leefwijze zochten?
Hoewel De Vries het zich dus niet expliciet tot doel stelt, staat in het hoofdstuk
over Hondius' Moufe-schans (1621) wel het een en ander dat de aanzet van een
alternatieve verklaring voor het ontstaan van de gedichten genoemd zou kunnen
worden. In de conclusie staat het allemaal nog wat duidelijker: ‘Het is mogelijk dat
Hondius zijn vele opsommingen van bloemen, vruchten, groenten, en dergelijke als
een exact vastleggen van de rijkdom van de natuur heeft gezien, dat ter ere van God
gebeurde. De natuur tonen betekent dan de Schepper eren.’ (p. 279). Bij de andere
zes dichters constateert De Vries in meer en mindere mate dezelfde motivatie. De
hofdichten zijn een eerbetoon aan God, en hebben als zodanig bij uitstek een ‘literaire
functie’ (p. 282). Dat betekent dus - ik formuleer zelf, naar ik meen in lijn met de
twee conclusies die De Vries trekt -: de reden van het ontstaan van de hofdichten is
de wens van de dichters om Gods schepping in zijn mooiste vorm (op een buiten) in
de mooiste taal te vatten en aldus op gepaste wijze te eren. Sommige hofdichten
(Huygens, Hondius) bevatten daarnaast passages die bedoeld zijn als een legitimatie
voor het bezit van het buiten (p. 282), maar dat is nooit het eerste doel. Zo
doorredenend zou je ook de afwezigheid van aandacht voor het huis van het buiten
kunnen verklaren: de natuur als Gods tweede boek staat centraal in de hofdichten,
en de huizen maken daar natuurlijk geen onderdeel van uit.
Interessant is dat De Vries betoogt dat de legitimaties die voor het bezit gegeven
worden, vanuit het (gereformeerde) geloof van de makers van de hofdichten verklaard
kunnen worden. Calvijn formuleerde richtlijnen met betrekking tot rijkdom en
armoede die er in grote lijnen om neerkomen dat rijkdom gezien mag worden als
een zegen van God, waarvan men mag genieten, mits daar vrijgevigheid tegenover
staat. Hier raakt het betoog van De Vries de gedachtengang in Schama's Overvloed
en onbehagen, zij het dat De Vries meer uit gevoelens van dankbaarheid verklaart
en Schama meer uit gevoelens van schuld. Het is duidelijk dat we het hier dan niet
meer om een puur literaire motivatie van de dichter hebben. Kennelijk zoekt ook De
Vries het toch (deels) in een verklaring vanuit een maatschappelijke gegeven.
Ik vind het jammer dat op dit punt in Wandeling en verhandeling niet explicieter
wordt betoogd. Nogmaals, de huidige discussies maken een derde doelstelling
noodzakelijk, en in feite laat De Vries dat zelf eens te meer zien in de interessante
aanzetten die zij geeft. Ik hoop nu maar dat die nog eens een passend vervolg krijgen.
Els Stronks
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Wilfred Jonckheere, Van Mafeking tot Robbeneiland, Zuid-Afrika in de
Nederlandse literatuur 1896-1996. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 1999.
ISBN 90-75697-21-X, 224 p. Prijs f 39,90/BF 798.
Dit voorjaar toonde het Amsterdamse Gemeentearchief een deel van zijn prachtige
collectie stadsfoto's van amateurfotograaf Jacob Olie (1834-1905). De hoofdstad van
honderd jaar geleden was, evenals die van nu, constant in verandering. Opvallend
in het werk van Olie zijn de mensen die niet zelden de voorgrond bevolken:
dienstboden in uniform, winkelende mevrouwen, wandelende renteniers,
schoolkinderen. Wie waren ze, wat ging er in hun hoofden om, kunnen we er nog
achter komen waaraan ze hebben lopen denken?
Op die laatste vraag is een tentatief antwoord mogelijk; te eniger tijd hebben deze
Nederlanders van 1900, die we nu nog door Jacob Olies lens zien lopen, met hartstocht
en ontroering aan Zuid-Afrika gedacht. We weten het al langer, zeker sinds Martin
Bossenbroeks studie Holland op zijn breedst van 1996, die de Nederlandse koloniale
wenscultuur ten tijde van de vorige eeuwwisseling analyseerde. Onlangs heeft onze
kennis van het mythische enthousiasme voor het Boerenvolk van Zuid-Afrika een
aanzienlijke verbreding gekregen, namelijk in het boek Van Mafeking tot
Robbeneiland, Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur 1896-1996, van de hand van
Wilfred Jonckheere.
Jonckheere was tot 1998 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Natal in Pietermaritzburg. Hij heeft een rijke verzameling teksten
bijeengebracht, zowel uit de gecanoniseerde letterkunde als uit de populaire genres,
die de houding ten opzichte van Zuid-Afrika documenteren in Nederland én
Vlaanderen, gedurende de twintigste eeuw. Het doel van zijn studie is de beeldvorming
over Zuid-Afrika te achterhalen aan de hand van romans, gedichten, reisverslagen,
maar ook gelegenheidspoëzie, jeugdlectuur, of het repertoire van straatzangers. De
term literatuur uit de titel moet dan ook zo ruim mogelijk worden opgevat. Het gaat
hier om imagologische analyse, om het achterhalen van een impliciet discours waarop
samenlevingen hun wensvoorstellingen funderen.
Honderd jaar geleden, ten tijde van de Boerenoorlogen, beschouwde men in
Nederland maar ook in Vlaanderen de Afrikaners als een zuiver gebleven tak van de
eigen stam, die nog niet ten offer was gevallen aan morele en materiële vernietiging
door de industriële revolutie. De Engelse aanval op de Boerenrepublieken werd in
dit licht gezien en veroordeeld. De Boeren hadden hun dapperheid in zekere zin te
danken aan hun ongekreukte Godsvertrouwen; hun idealisme was boven elke twijfel
verheven, en zo er in Europa al een kritisch woordje klonk over de manier waarop
zwart door Boeren-wit werd onderdrukt, dan was ogenblikkelijk het argument bij de
hand dat het oordeel hierover van uit de verte niet eenvoudig was te vellen en
bovendien dat de scheiding der rassen een bijbels fundament vond in de geschiedenis
van de zonen van Noach. Na het einde

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

360
van de Boerenoorlogen bij de Vrede van Vereeniging (31 mei 1902) klotsten de
golven van het Europese enthousiasme allengs minder hoog, hoewel een populaire
auteur als Louwrens Penning nog tot in de jaren twintig nieuwe titels uitbracht zowel fictie als populaire historiografie - die in rechtzinnig Nederland het beeld van
de trouwe, onbaatzuchtige, door het imperialisme overrompelde Boer intact hielden.
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog hoorde Penning bij de frequent uitgeleende
auteurs van leesbibliotheken.
Misschien wel het meest verrassend in Jonckheeres boek is de demonstratie van
de taaiheid van de Boerenmythe in Nederlandstalig Europa. Reizigers en dichters
zien na 1902 van Zuid-Afrika vooral het indrukwekkende landschap, de kernachtige
(Afrikaner) bevolking en slechts een enkel raciaal tekortkominkje. Voor Vlaanderen
is er uiteraard de gemeenschappelijke ervaring van taalstrijd en nationaal ontluiken
die Zuid-Afrika tot geïdealiseerd spiegelbeeld omvormt. In de dominante Nederlandse
beeldvorming blijft Zuid-Afrika tot lang na de verkiezingsoverwinning van de
Nasionale Party in 1948 en de instelling en verscherping van de apartheid (in weerwil
van de observaties van enkele kritische reizigers, zoals Anthonie Donker) het land
van de dappere doortastende Afrikaans sprekende blanken, waar toevallig ook nog
mensen van een andere taal en/of huidskleur wonen. Dat bleek bijvoorbeeld bij de
Van Riebeeckherdenkingen van 1952, waarvoor de dichter W.A.P. Smit een plechtig
declamatorium schreef in opdracht van de gemeente Culemborg. In 1956 wordt de
tekst monumentaal heruitgegeven. (Smit laat bij Van Riebeecks afvaart uit Amsterdam
‘stemmen door elkaar’ uit stadsvolk en schepelingen met elkaar spreken: ‘-Wil je
niet meegaan naar de bruine meisjes toe? - 'k Heb liever melkwit dan een zwarte
kakatoe!’) De omslag voltrekt zich pas in de jaren zeventig, met de arrestatie van
Breyten Breytenbach in 1975 en de moord op Steve Biko in 1977 als belangrijke
katalysatoren. Daarna is Zuid-Afrika tot 1990 het land waartegen schrijvers
protesteren, dikwijls gezamenlijk en openbaar. In Vlaanderen had de veelgelezen
Aster Berkhof al in 1969 met Het huis van Mama Pondo de wreedheid van het
apartheidsregime aan de kaak gesteld; het werd de meest herdrukte
anti-apartheidsroman uit de Nederlandse literatuur. In Nederland koos het protest
uitsluitend het register van de poëzie. Eerst na 1990 komt daar het proza terug in het
discours over Zuid-Afrika, met auteurs als Adriaan van Dis, Henk van Woerden en
Conny Braam die getuigenis afleggen van met raciale politiek verweven en door
Zuid-Afrika gevormde en misvormde levens.
De late bekering van gidsland Nederland tot verzet tegen de apartheid is niet iets
om trots op te zijn. Jonckheere wijst op de levenskracht van de oude mythes; men
moet ook denken aan een langdurige naar binnen gekeerde aandacht voor de eigen
trauma's uit de tijd van wereldoorlog, jodenvervolging en dekolonisatie. En
ongetwijfeld kwam er in de publieke opinie - ook in andere landen - pas plaats voor
Zuid-Afrika na het einde van de Vietnam-
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oorlog: we moeten niet vergeten dat de apartheid heeft kunnen gedijen doordat de
wereldopinie jarenlang naar Amerika en Azië keek, en Afrika de rug toekeerde. De
heftigheid van de alsnog losbarstende Nederlandse protesten lijkt overigens
voornamelijk lokaal bepaald te zijn: spijt over de late start, verzet tegen de vaderlandse
mythes van weleer, en de behoefte om de Tweede Wereldoorlog nog eens over te
doen, maar dan van de goede kant. De poëzie van de anti-apartheidsperiode maakte,
net als de Boerenteksten van 1900, een prominent onderdeel uit van een publiek
nationaal debat met internationale intenties. De mythische proporties van dat discours
waren, net als een eeuw geleden, vooral op de thuismarkt afgestemd.
Jonckheere heeft een boek geschreven dat dikwijls tot denken aanzet. Zijn stijl is
weliswaar enigszins schools, maar hij heeft veel materiaal bijeengebracht, bekend
en onbekend. Soms vindt men wat nodeloze herhalingen, maar er is een duidelijke
historische lijn uitgezet. De beeldvormingsanalyse overtuigt. De combinatie van
Nederlands en Vlaams materiaal is instructief en levert tal van
vergelijkingsmogelijkheden op. Uitgeverij Vantilt heeft het boek eigenzinnig, maar
fraai vormgegeven. Er zijn helaas wat inconsequenties in hoofdlettergebruik en
cursivering in de hoofdtekst en de noten geslopen. Misschien een idee voor de uitgever
om een eindredacteur in dienst te nemen?
Arie Jan Gelderblom

Mariëlle Polman, De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als
literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952). Nijmegen (Valkhof Pers) 2000.
522 pp., f 59,50.
Ongetwijfeld was W.J.M.A. Asselbergs, meer bekend als Anton van Duinkerken,
de belangrijkste katholieke letterkundige tijdens het interbellum en de naoorlogse
jaren van de vorige eeuw. Deze ‘veelomvattende mens’ (1903-1968) heeft die reputatie
onder meer verworven door zijn veelzijdige aanwezigheid in de literaire wereld. Hij
was niet alleen dichter en essayist, maar ook literatuurhistoricus, hoogleraar, criticus
en tijdschriftredacteur. Het is dan ook toe te juichen dat Van Duinkerken in een van
die hoedanigheden belicht wordt in een academische studie. Op 11 januari 2000
promoveerde Mariëlle Polman aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op de
literatuur-criticus Van Duinkerken, precieser: op de criticus van het dagblad De Tijd.
De keerzijde van het leven is een omvangrijk boek, niet in de laatste plaats door-dat
bijna de helft in beslag wordt genomen door bijlagen, waarvan een nuttige bibliografie
van 156 bladzijden de grootste is. Daarin zijn alle artikelen beschreven die Van
Duinkerken in De Tijd publiceerde gedurende de periode dat hij werkzaam was voor
deze krant, van 1927 tot en met 1952. Uit dit corpus selecteerde Polman de ruim 800
recensies van contemporaine Nederlandstalige literatuur. Deze verzameling vormt
het materiaal voor haar onderzoek naar ‘de literatuuropvatting’ van Van Duinkerken.
Daartoe
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is globaal het volgende parcours doorlopen: na ‘de verantwoording van de methode’
wordt in het eerste hoofdstuk een korte introductie gegeven op De Tijd en leven en
werk van Van Duinkerken tot aan 1952, het jaar dat hij in Nijmegen Gerard Brom
opvolgde als hoogleraar Nederlandse en Algemene letterkunde. Hoofdstuk II geeft
een ‘kwantitatieve analyse’ van al zijn bijdragen aan De Tijd, dus ook van artikelen
over bijvoorbeeld godsdienstige onderwerpen, oudere literatuur en buitenlandse
letterkunde. Hoofdstuk III beschrijft de door Van Duinkerken expliciet geformuleerde
ideeën over literatuurkritiek in een dagblad, en in hoofdstuk IV wordt zijn kritische
praktijk belicht. Het vijfde hoofdstuk bevat een hoofdzakelijk kwantitatieve bespreking
van de auteurs die Van Duinkerken opvoert als vergelijkingspunt ter ondersteuning
van zijn oordeel. Tevens staat hier het voorbehoud centraal dat hij aan vele boeken
toekent. Tenslotte worden in een conclusie de kritische theorie en praktijk met elkaar
vergeleken.
Ofschoon Van Duinkerken, in de woorden van Oversteegen, een onvervalste
vertegenwoordiger was van de jaren dertig met hun accent op de wereldbeschouwing,
is het beeld dat tot dusver van hem is gegeven er overwegend een van een open
katholiek die als redacteur van het relatief moderne literaire jongerentijdschrift De
gemeenschap de zogenaamde bidprentjescultuur bestreed en de clerus trotseerde.
Zijn opvatting van ‘dienstbare schoonheid’ impliceerde een pleidooi voor de relatieve
autonomie van kunst en het hanteren van esthetische normen naast
levensbeschouwelijke criteria in kritieken. In dit beeld past ook zijn toetreden in
1934 als eerste katholiek tot de redactie van de liberale De gids, zijn geloof in de
naoorlogse doorbraakgedachte, en zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid.
Tegen deze achtergrond van ruimdenkendheid en progressiviteit betekent de studie
van mevrouw Polman een verrassing omdat de dagbladcriticus Van Duinkerken de
accenten bepaald anders legt. Hier verdedigt hij poeticale denkbeelden die vanuit
een hedendaags perspectief veelal moesten leiden tot de ‘verkeerde’ keuzes: tégen
literatuur van Ter Braak, Du Perron, Marsman, Elsschot, Bordewijk, Blaman,
Hermans, Van het Reve; vóór werk van Coolen, De Man, Timmermans, Querido,
Van Ammers-Küller.
Hield Van Duinkerken er nogal uiteenlopende literatuuropvattingen op na of past
het inzetten van verschillende maatstaven, afhankelijk van het medium waarin wordt
gepubliceerd, binnen een veelomvattend poeticaal spectrum? Dergelijke vragen
worden door de schrijfster niet beantwoord omdat geen vergelijkend onderzoek is
verricht. Het is jammer dat een vergelijking van Van Duinkerkens kritische
werkzaamheden in dezelfde periode voor De Tijd, De gemeenschap en De gids niet
is ondernomen. Door zich te beperken tot het dagblad laboreert het verhaal van
Polman aan een eenzijdigheid die het achterhalen van ‘de’ literatuuropvatting van
Van Duinkerken onmogelijk maakt.
Ofschoon Polman terecht stelt dat aan-
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dacht voor institutionele aspecten onontbeerlijk is, blijft toch onderbelicht in hoeverre
factoren die buiten het literaire werk liggen een effect hebben op het recenseren, op
kritische strategieën en oordeelsvorming. Omdat nogal wat gegevens ongenoemd
blijven of niet worden geproblematiseerd, komt het werken voor De Tijd soms in
een raadselachtig perspectief te staan. Zo meen ik bijvoorbeeld dat in het eerste
hoofdstuk een algemeen exposé opgenomen had moeten worden over het functioneren
van kranten en hun medewerkers gedurende de bezetting. Wellicht zou daarin de
verklaring zijn gegeven voor de wel zeer spectaculaire groei van het aantal abonnees
van De Tijd. Vooral door het verdwijnen van andere kranten, aldus Polman, steeg
dat van 9800 voor 1940 tot 74.421 in 1944. Waarom bleef dit conservatieve opinieblad
voor de katholieke intellectueel gespaard voor de opheffing die andere bladen wel
trof? In de oorlogsjaren werd de Duitse letterkunde in De Tijd besproken door de
nationaal-socialist en N.S.B-er Gerard Wijdeveld. Van Duinkerken, inmiddels
ontslagen als redacteur, moet naar ik vermoed weinig gelukkig zijn geweest met deze
collega. Niettemin annuleerde hij zijn medewerking niet. Hebben financiële
overwegingen - zijn gezin telde acht kinderen - hier zwaarder gewogen dan meer
principiële afwegingen als de wens ideeën over tal van onderwerpen onder de aandacht
van een groot publiek te brengen? Over de invloed van confessionele lezers op aard
en strekking van de boekbesprekingen stelde Van Duinkerken in een terugblik: ‘onder
de lezers leefde sterk de verwachting, dat wij niets zouden aanbevelen als het
schadelijk was voor hun idee van fatsoen. Deze verwachting tiranniseerde de
kunstrubriek van alle bladen. Verdenking van toegeeflijkheid jegens libertijnse
geschriften of voorstellingen bracht het brood van iedere journalist in gevaar.’ Was
de censurerende hand van de lezer zo krachtig dat Van Duinkerken in 1939 in De
Tijd over Walschaps roman Houtekiet oordeelt: de ‘literatuur zou niets gemist hebben’
als dit boek niet verschenen was? Of zijn het oprechte morele bezwaren, voortkomend
uit poeticale principes, die hem zo'n uitspraak ingaf? Het zijn dergelijke vragen die
Polman in haar studie te weinig stelt. Complicerend met betrekking tot Houtekiet is
overigens het door de schrijfster niet vermelde gegeven dat deze roman in 1939 in
De gids verscheen, onder verantwoordelijkheid van de redacteuren Werumeus Buning
en Van Duinkerken...
Als gezegd baseerde Polman haar onderzoek op de artikelen over Nederlandstalige
tijdgenoten. Door deze selectie blijft een groot aantal voor de constructie van Van
Duinkerkens literatuuropvattingen belangrijke bijdragen buiten beschouwing. Met
name het negeren van de talrijke besprekingen van oudere Nederlandse letterkunde
en Franse literatuur lijkt mij een discutabele beslissing. In het tweede hoofdstuk
worden deze stukken alleen genoemd en niet inhoudelijk besproken. De presentatie
‘in vogelvlucht’ van alle krantenpublicaties van Van Duinkerken krijgt hier allengs
zo'n
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opsommend karakter dat ik mij afvroeg of al die kwantitatieve gegevens (data, titels,
aantallen) niet overzichtelijker middels tabellen en grafieken in een bijlage
ondergebracht hadden kunnen worden.
De volgende drie hoofdstukken bevatten de kern van de studie. Ondanks haar
interpretatieve terughoudendheid en parafraserende benadering geeft Polman de lezer
een duidelijk beeld van de dagbladcriticus Van Duinkerken, voor wie de katholieke
levensbeschouwing de allesbepalende norm was. Sleutelbegrippen van zijn
levensbeschouwelijke (en daaruit afgeleide formele) maatstaven als
‘levensaanvaarding’, ‘hartelijkheid’, ‘gezelligheid’, ‘personages van vlees en bloed’,
‘eerlijke sentimentaliteit’, een ‘natuurlijke en ongekunstelde stijl’, geven aan dat
literatuur die met het tegenovergestelde van deze zo geformuleerde criteria in verband
wordt gebracht, onaanvaardbaar is. Dat betekent dus afwijzing van het Modernisme
- Du Perrons Het land van herkomst wordt in alle opzichten ondeugdelijk bevonden
-, afwijzing van de nieuwe zakelijkheid waartoe hij de voor hem te verstandelijke
Bordewijk met zijn moreel verwerpelijk personage Bint rekent, verwerping van het
cynisme en de illusieloosheid in romans van onder anderen Vestdijk, Ter Braak en
Hermans, verwerping van stijlexperimenten en genredoorbreking, van uiteindelijk
iedere literatuur die geen verheffende ontroering teweegbrengt en die slechts door
weinigen - de ‘unhappy few’ - gelezen kan worden. Polman bespreekt Van
Duinkerkens kritische praktijk antithetisch, dat wil bijvoorbeeld zeggen: eerst alles
wat onder ‘levensaanvaarding’ valt, daarna de overkoepelende categorie ‘levensangst’.
Aangezien de tegenstelling reeds verdisconteerd is in de behandeling van de eerste
noemer wordt met name de lectuur van het vierde hoofdstuk door te veel herhaling
een enigszins vermoeiende bezigheid.
In de wijze waarop Polman de resultaten van haar onderzoek presenteert, maar
niet alleen daarin, wordt zichtbaar wat ik de grootste zwakte van haar boek vind: het
gebrek aan distantie ten opzichte van de protagonist. Dat blijkt onder meer uit de
omstandigheid dat Polman dikwijls Van Duinkerkens stem in haar vertellerstekst
laat doorklinken, zonder dat steeds duidelijk wordt of de terminologie van hem of
van haar is. Een voorbeeld bevat de volgende zin over Van Leeuwens
literatuurgeschiedenis Drift en bezinning, Polman schrijft: ‘Veertien jaren later
verschijnt de tweede druk van dit overzicht van de moderne letterkunde, waarin Van
Leeuwen laat zien nog steeds onwetend te zijn over zaken waarover hij denkt iets te
kunnen beweren.’ Het gebrek aan afstand manifesteert zich ook in de frequente
ontlening van de termen van Van Duinkerken zelf, in het citeren zonder interpretatief
commentaar, en in de parafrases en het overnemen van Van Duinkerkens standpunten.
Tenslotte laat Polman zich in haar studie naar mijn idee te veel sturen door haar
hoofdpersoon. Er is natuurlijk niets op tegen in te gaan op Van Duinkerkens relatie
tot ‘de heersende literatuurkritiek tussen
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1927 en 1952’ teneinde zijn eigen kritische opvattingen meer reliëf te geven. Maar
de critici die vervolgens de revue passeren zijn slechts degenen over wie Van
Duinkerken zich in De Tijd heeft uitgelaten. Dat die reflecties bijna nooit betrekking
hebben op het metier van dagbladcriticus en dat hij zich na de Tweede Wereldoorlog
kennelijk onthoudt van dat soort reacties, betekent voor Polman geen belemmering
om volgzaam de door Van Duinkerken aangegeven weg te bewandelen zodat ‘de
heersende literatuurkritiek tussen 1927 en 1952’ allerminst het repoussoir vormt. Zo
wordt over de kritische attitude van Coster iets gezegd of beter: Van Duinkerkens
standpunt weergegeven, naar aanleiding van Costers activiteiten als essayist en
bloemlezer; Van Duinkerkens visie op de critici Greshoff, Ter Braak en Du Perron
komt slechts ter sprake in de context van het literaire tijdschrift Forum; Binnendijk
en Van Wessem krijgen alleen aandacht in de context van het literaire tijdschrift De
vrije bladen, en de criticus Van Leeuwen wordt uitsluitend besproken in zijn
hoedanigheid van literatuurgeschiedschrijver. Over uiteenlopende
collega-dagbladcritici als Ritter, Vestdijk, Nijhoff, Van Vriesland, Bordewijk,
Gomperts, Van der Veen en Dubois heeft, zo neem ik aan, Van Duinkerken zich niet
expliciet uitgelaten in De Tijd. Op hun kritische theorie en praktijk gaat Polman dus
niet in, en dat is jammer. Enige zelfstandig uitgevoerde, vergelijkende excursies
immers zouden hier en elders overeenkomsten en verschillen aan het licht hebben
gebracht waardoor De keerzijde van het leven waarschijnlijk een rijker, minder
eenzijdige en kritischer studie zou zijn geworden.
Hans Anten

Thijs Pollmann, De letteren als wetenschappen. Een inleiding. Amsterdam
(Amsterdam University Press) 1999. 208 blz. ISBN 90-5356-393-8. Prijs
f 39,50.
De letterenfaculteit herbergt zeer uiteenlopende studies. Die studies vormen lang
niet altijd een eenheid - denk maar aan de losse band tussen taal- en letterkunde - en
de beoefenaren ervan zijn vaak ernstig verdeeld over de regels van het vak. Wie een
boek wil schrijven over de grondslagen van het letterenonderzoek maakt het zich
dus niet gemakkelijk. Zeker niet wanneer dat boek inleidend bedoeld is en iedereen
uit de faculteit moet aanspreken. De letteren als wetenschap ziet er uit als een
leerboek, vooral door de samenvattingen in de kantlijn. Het wil ‘die aspecten van de
wetenschapsbeoefening (...) verhelderen waar studenten in de praktijk van hun
opleiding mee in aanraking komen’. Uitgangspunt daarbij is dat het letterenonderzoek
niet ‘principieel’ verschilt van dat in andere faculteiten en dat we er verstandiger aan
doen dit onderzoek te nemen voor wat het is, dan ons de vraag te stellen hoe het zich
zou moeten gedragen om hogerop te komen in de hiërarchie der wetenschappen.
Vergeleken met algemene inleidingen
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in de wetenschapsfilosofie als die van Koningsveld (uit 1976) en De Vries (uit 1984)
is dit boek eenvoudig. Dat komt niet alleen door de genoemde samenvattingen, maar
ook door het taalgebruik en de globale manier waarop filosofische concepties worden
behandeld. Drie filosofen krijgen speciale aandacht: Kuhn, Lakatos en Popper. De
ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie na Kuhn blijven onderbelicht en ook in
andere opzichten is het boek wat ouderwets, in het bijzonder bij de behandeling van
de hermeneutiek.
Pollmann heeft duidelijk geprobeerd voorbeelden te bespreken uit alle
letteren-disciplines, maar hij kan toch niet verbergen dat hij van huis uit taalkundige
is. In filosofische zin heeft hij zich sterk laten leiden door historici. Die zouden van
alle letterenonderzoekers het meest hebben nagedacht over kwesties die in het boek
aan de orde komen.
In vergelijking met de historici worden de literatuurwetenschappers stiefmoederlijk
behandeld. Aan hun werk zijn slechts een paar voorbeelden ontleend. Maar veel
belangrijker is, dat nergens wordt ingegaan op de bijdrage die ze hebben geleverd
aan de wetenschapsfilosofische discussie: Mooij over het interpreteren van literaire
teksten, Spies over de krisis in de historische letterkunde, het Revisor-feuilleton van
Verdaasdonk, Beperkingen van Oversteegen, Van Oostrom over voortgang of
vooruitgang in de studie van de Middelnederlandse letterkunde - het blijft allemaal
onbesproken.
In het voorwoord staat dat het boek ‘vergeleken met andere inleidingen in de
wetenschapstheorie’ veel aandacht besteedt aan ‘de problemen rond “interpretatie”,
aan het verschijnsel coherentie als maat voor succes en aan de talige vorm van kennis’.
Dit lijkt wat overdreven. In het eerder genoemde boek van De Vries krijgt het talige
karakter van kennis minstens zoveel aandacht en wordt het grondiger besproken.
Problemen rond interpretatie komen uitvoerig aan bod in inleidingen als Van der
Dussens Filosofie van de geschiedwetenschappen (1988) en Van Buurens Filosofie
van de algemene literatuurwetenschap (1988).
Wie geïnformeerd wil worden over de filosofische achtergronden van het
interpretatie-onderzoek kan het beste Van Buuren lezen. Hij bespreekt op een heldere
manier auteurs als Gadmer en Ricoeur - namen die bij Pollmann ontbreken. Coherentie
als maat van succes komt maar even ter sprake. Op dit punt is Pollmann inderdaad
uitvoeriger, wat niet wil zeggen dat hij diep op de zaak ingaat. Hij lijkt ook veel te
optimistisch over de bruikbaarheid van zijn criterium. Doordat de belangstelling
meestal niet uitgaat naar dezelfde feiten, is het in de praktijk moeilijk vast te stellen
welke van een reeks concurrerende interpretaties de meeste samenhang biedt.
Rest te vermelden dat aan het boek ten behoeve van het onderwijs een website zal
worden gewijd met ‘een arsenaal aan voorbeelden, een glossarium met hyperlinks,
toetsen en quizzes en interessante discussieplaatsen’.
Nico Laan
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Periodiek
Bertram Mourits
Nelleke Moser
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 115
(2000) 2 bevat twee recensieartikelen. Naar aanleiding van een aantal recent
verschenen biografieën schrijft H. de Liagre Böhl over ‘De volledig-heidswaan van
biografen’. W. Frijhoff schrijft een artikel over twee begripshistorische studies:
N.C.F. van Sas (red.) Vaderland. Eeen geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940
en E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema (red.) Vrijheid. Een geschiedenis van
de vijftiende tot de twintigste eeuw. Tevens worden in deze aflevering de volgende
publicaties besproken: F.C. van Boheemen en TH.C.J. van der Heijden, Met minnen
versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de
achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies en van dezelfde auteurs Retoricaal
Memoriaal. Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van
de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw (door A.J. Gelderblom); A.J.A.
Bijsterveld, J.A.F.M. van Oudheusden, R. Stein (ed.), Cultuur in het laatmiddeleeuwse
Noord-Brabant. Literatuur. Boekproductie. Historiografie (door J.M. van Winter);
W. Frijhoff, H. Nusteling en M. Spies (red.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572
tot 1813 (door M. Prak); A, de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel
in Nederland 1700-1772 (door E. Stronks); J.A. Vanderwal Taylor, A family
occupation. Children of the war and the memory of World War II in Dutch literature
of the 1980s (door D. Barnouw).
Bzzlletin 29 (2000) 271 heeft als thema ‘het autobiografische’, een actueel thema
dat in opvallend veel romans de kop opsteekt. Met bijdragen van A.F.Th. van der
Heijden, Louis Ferron, Arie Storm (‘Hoe schrijf ik herkenbaar proza’: leuk), Arnold
Heumakers en anderen. De redactie presenteert het themanummer als reactie op een
‘klacht’.
Bzzlletin 29 (2000) 272 is een themanummer over J.F. Vogelaar. Onder de weinig
verrassende kop ‘Terugschrijven’ reageren Willem Broens, Martin van Amerongen,
Chris Keulemans, K. Michel, Anthony Mertens, Henk Pröpper, Erik Linder en E.S.
Moortgat op essaystische wijze op diens werk. Degelijker, artikelachtig, zijn bijdragen
van August Hans den Boef en Rein Bloem.
Dutch Crossing 23 (2000) 2 is gewijd aan het thema ‘zelf- representatie in de cultuur
van de lage landen van de veer-
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tiende tot de zeventiende eeuw’. Cultuurgeschiedenis dus, met onder andere Els
Stronks over dominee-dichters (‘Vanity he Fears’) en Rudolf Dekker over
egodocumenten.
Historisch Tijdschrift Holland 32 (2000) 3-4 bevat een recensie van R. Harper,
Als God met ons is... Jacob van Maerlant en de vijanden van het christelijk geloof
(door G. van Essen).
Liter 3 (2000) 13 is om niet geheel duidelijke redenen verdeeld over twee katernen.
De signalementen en recensies staan in een los katern, de hoofdmoot is een goed
gevuld themanummer over Guillaume van der Graft/Willem Barnard. Willem Jan
Otten hanteert het steeds vaker voorkomende stijlmiddel van het alfabet (Guus Middag
en Esther Jansma zijn andere recente voorbeelden) om op ‘Stille omgang’ te reageren.
Literatuur 17 (2000) 3 opent met een artikel van A. Zuiderweg over het culturele
leven op Batavia (‘Een verblijfplaats voor onsterfelijken. Een impressie van het
culturele en literaire leven op Batavia (1619-1811). Ze beschrijft zowel de beau
monde aldaar als de kringen van VOC-soldaten en matrozen en schenkt aandacht
aan toneeluitvoeringen, het reilen en zeilen van drukkerijen, nieuwsbladen,
bibliotheken en culturele, intellectuele en levensbeschouwelijke genootschappen.
E.K. Grootes schrijft onder meer over een zeventiende-eeuwse ‘beroepskeuzegids’
in ‘Nuttige lessen voor jongeren. Cornelis Pietersz. Biens (1590/95-1645) en de
gereformeerde jeugd’. H. van Neck-Yoder legt de ontoegankelijke schrijfstijl van
Hans Faverey uit als een vorm van ‘signifying’, een in de Afrikaans-Caraïbische
traditie gebruikelijke manier van communiceren in code, waarbij niet alles expliciet
gemaakt wordt (‘Zo sprak Zoon tot Spin. Hans Faverey en de Caraïbische poëtische
traditie’). A. van Aert schrijft over de Spaanse periode van A. Helman (‘Spanje is
mijn grote liefde, mijn blijvende verliefdheid geweest’). De aflevering bevat verder
recensies van: K. Humbeeck, Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst en J. Muyres,
Louis Paul Boon. Het vergeefse van de droom (beide door G.J. van Bork); L. van
Driel en J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie en L.H. Maas, Pro
Patria. Werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923 (beide door N. Laan);
W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782). Ambitieus, vrijmoedig
en gevat (door J. Oosterholt); G. Paape en M. van Schie, Kinderpligten (ed. A. de
Vries) (door P. Altena); B. Besamusca, Jeesten van rouwen ende van feesten (door
R. Resoort).
In Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 23 (2000) 2 reageert
E. Grabowsky op de door L. van Gemert voorgestelde interpretatie van enkele
gedichten van Katharina Lescailje. Terwijl Van Gemert een homo-erotische lading
duidelijk aanwezig acht in deze teksten, betwijfelt Grabowsky op grond van
archiefmateriaal, dat licht werpt op de ontstaans-context van de gedichten, de lesbische
geaardheid van Lescailje. Verder in dit
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nummer: R. van Vliet, ‘Uitgever en schrijvers als kemphanen tegenover elkaar. Elie
Luzac, uitgever van de academie van wetenschappen te Göttingen (1754-1756) en
R. Dekker, ‘De rafelrand van het zeventiende-eeuwse hofleven in het dagboek van
Constantijn Huygens de zoon. Magie en toverij’. J. Bosma bespreekt de editie die
A.J. Hanou maakte van E. Wolff-Bekker, De onveranderlyke Santhorstsche
geloofsbelydenis. M. van Vliet vestigt de aandacht op drie CD-ROMs die alle
honderdtien jaargangen van De Navorscher bevatten. Verder worden besproken: T.
Ram, Magnitude in marginality. Edward Cave and the Gentleman's Magazine
(1731-1754) (door C. van Heertum); H. van Alphen, Kleijne gedigten voor kinderen
(ed. P.J. Buijnsters) (door P. Altena); W. Frijhoff, M. Spies, W. van Bunge en N.
Veldhorst, 1650 - Bevochten eendracht (door W.R.D. van Oostrum); E. Krol,
Huiselijke poëzie (Griffioenreeks) (door A. Hanou).
Millennium 13 (1999) 2 bevat recensies van de volgende publicaties: D. Kinable,
Facetten van Boendale. Literair-historische verkenningen van Jans Teestye en de
Lekenspiegel (door. G. Claassens); E. Huizenga, Een nuttelicke practijcke van
cirurgien (door A. van Gijsen); M.K.A. van den Berg (ed. en aant.), De
Noordnederlandse historiebijbel (door H. Brinkman); H. Pleij, Dromen van Cocagne.
Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven (door A. van Gijsen).
In Neerlandica extra muros 39 (2000) 1 is aandacht voor de ontwikkelingen op het
gebied van Neerlandistiek en Internet (Matthias Hüning). In diverse kronieken wordt
de stand van zaken in de Nederlandse en Vlaamse literatuur bijgehouden, waarbij
vooral het artikel van Tom van Deel, ‘Serveer mij in roomboter gebakken beelden’
interessant is omdat het, zij het impliciet, aansluit bij lopende discussies over
‘richtingenstrijd’ en stand van zaken in de poëzie.
Er lijkt in meerdere tijdschriften zowaar een discussie over poëzie gaande te zijn. In
Ons erfdeel 43 (2000) 1 stelt Marjoleine de Vos de vraag ‘Kan poëzie de wereld
redden?’ Verder bijdragen over Grunberg, K. Michel, Hans Achterhuis, Charlotte
Mutsaers, Piet Gerbrandy, Stefaan van den Bremt e.a.
Even veelzijdig en even weinig gestructureerd is Ons erfdeel 43 (2000) 2, met
bijdragen over Rascha Peper, Carl Friedman, Hugo Claus, Wiel Kusters, Gerard
Reve en anderen. Recensies over onder andere Henk van Gelder
(Carmiggelt-biografie), Hans van Straten (Hermans-biografie), Thomas Rosenboom
(Publieke werken), Gerard Reve (delen van zijn Verzameld werk), Tom Lanoye
(Zwarte tranen), Henk van Woerden (Een mond vol glas), Armando (Verzamelde
gedichten). Ons erfdeel 43 (2000) 3 is opmerkelijk bij de tijd, bovendien volkomen
ongedwongen. Hoogtepunt: een artikel over Amsterdamse straattaal, een vermenging
van Amsterdams, Surinaams, Engels, Turks en Marokkaans dat soms prachtige poëzie
oplevert. Koen Vergeef schrijft over ‘poëzie buiten de bladspiegel’ en beschrijft
zonder heimwee de verande-
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rende wereld van het dichten. August Hans den Boef levert een bijdrage over het
werk van Astrid Roemer.
In De Parelduiker 5 (2000) 1 wordt R. Grootendorst, neerlandicus en bezorger van
het werk van Theo Thijssen en Ischa Meijer, herdacht (P.-P. de Baar, ‘Die jongen
wás het waard’). Het nummer bevat verder bijdragen over Arnold Ising, toneelspeler
van Tachtig (F. Oerlemans en P. Janzen, ‘Ik ben niet graag op een berg’), over de
dichter en vertaler E.B. de Bruyn (1905-1999) (R. Schouten, ‘De eenzame lust tot
oogsten’), de schrijversportretten (Van Duinkerken, Eggink, Engelman, H. van Eyk,
van Lokhorst, A. Roland Holst en Werumeus Buning) van de fotografe Hanna Elkan
(L. Hunter, ‘Het karakter moet spreken’) en een excursie van W.F. Hermans naar
Zweden (A. van der Valk, ‘De laatste resten tropisch Zweden’). In de rubriek ‘Hora
est’ bespreekt I. Cornelissen de dissertatie van J. Meijer over Isaac da Costa. Door
de oorlogsomstandigheden (de promotie vond in 1941 plaats) zijn er geen publieke
reacties op het boek overgeleverd, maar Cornelissen geeft wel de aantekeningen die
promotor J. Romein voor de laudatio had gemaakt.
De Parelduiker 5 (2000) 2 bevat bijdragen over Lucebert bij Brecht in Berlijn
(H. Olink, ‘Een talent moet men ontmoedigen’), over het tweede debuut van de
avant-gardistische schrijfster Til Brugman (M. Entrop, ‘Thé dansant met de Vijftigers),
de Rotterdamse pater en publicist Hermans (J. Buschman, ‘Onder de vleugels van
het toeval. Hermans' engelbewaarder in bezettingstijd’), het leven en lijden van
Adriaan Litzroth (1953-1999), auteur van de homo-erotische roman Sebastiaan (H.
Sanders, ‘Zet maar op mijn graf: Eindelijk iets af’) en over vroege voordrachten van
P.C. Boutens, onder andere over Maeterlinck (M. Goud, ‘De ziel fluistert, de zaal
mort’). In de rubriek ‘Hora est’ staat het proefschrift van J.H. dèr Mouw over de
natuurbeschouwing van de klassieken centraal (door M.F. Fresco).
In de Poëziekrant 24 (2000) 3 interviews met Martin Reints en Gwy Mandelinck,
de man van Watou. Ook hier enige gedachten bij de geschiedenis van Vijftig, met
name over Lucebert en de studies die vorig jaar over hem verschenen.
Queeste 7 (2000) 1 opent met een artikel van F. Brandsma over de narratieve structuur
van de Lancelotcompilatie (‘Gathering the narrative threads. The function of the
court scenes in the narrative technique of interlace and the insertion of new romances
in the Lancelot compilation’). Brandsma laat zien dat de hofscènes fungeerden als
middel om de verhaaldraden van tijd tot tijd bijeen te laten komen, waarbij er telkens
één verhaaldraad doorloopt zonder bij de hofscène betrokken te worden. Zodoende
ontstaan er tegelijkertijd rustpunten én continuïteit in het verhaal. De samensteller
van de Lancelotcompilatie gebruikt de hofscènes om een nieuwe roman aan te hechten.
Verder bevat deze aflevering de volgende bijdragen: A.M. Duinhoven,
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‘Boterheks of melkdievegge? Toverij in Die Hexe’; E. Mantingh, ‘“...twelke al gheviel
int Spel van Strasengijs”. Naar aanleiding van een ongekend drama in Oudenaarde
anno 1373’; B.A.M. Ramakers, ‘Woorden en daden. Thematiek en dramatiek van
“Lanseloet van Denemerken”’ en recensies van G. van Thienen & J. Goldfinch (red.),
Incunabula printed in the Low Countries. A census (door H. Brinkman); W.N.M.
Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars (red.), Trou moet blijcken.
Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’
(door D. Coigneau); D. Kinable, Facetten van Boendale. Literair-historische
verkenningen van Jans Teestye en de Lekenspiegel (door O. Lie); Jan Thönisz, Van
Sint Jans onthoofdinghe (ed. P. Laport, F. de Muy en M. Spies) en Jan Tömisz, Van
die becooringe des duvels (ed. H. van Iperen, R. Overbeek, M. Spies, S. Schol en S.
Trompert) (door J. Jansen); Th. Kock, Die Buchkultur der Devotio Moderna.
Handschriftenproduktion, Literaturversorgung und Bibliotheksaufbau im Zeitalter
des Medienwechsels (door W. Scheepsma).
In Septentrion 29 (2000) 1 uiteenlopende bijdragen: de onderwerpen gaan van Karel
van het Reve tot aan Ilse de Lange. Van J. Bernlef zijn enkele gedichten vertaald.
Spiegel der letteren 41 (1999) 4 bevat twee artikelen over briefwisselingen. R.
Lievens schrijft over de brieven tussen Charles van Hulthem en de Franse filosoof
Maine de Biran, die hij tijdens zijn verblijf als afgevaardigd politicus in Parijs rond
1800 had leren kennen. Van Hulthem blijkt naast een voorkeur voor het werk van
Fénélon, Rousseau en Kotzebue ook belangstelling voor mijnen en andere vormen
van industrie gehad te hebben. G.R.W. Dibbets schrijft over de correspondentie
tussen de predikant-dichter Joannes Vollenhove en Geeraerdt Brandt. Hij stelt vast
dat hier sprake is van een vriendschap tussen dichters, maar dat de twee mannen op
grond van hun geloofovertuiging (resp. gereformeerd en remonstrants) lijnrecht
tegenover elkaar stonden en bleven staan. Verder schrijft G. Buelens over Van
Ostaijen, Burssens en Minne in de periode 1921-1925 (‘Een Fonteintje of een koude
douche?’) en J. Janssens over Lucebert als ‘mysticus’ en de poëzie van Hans Arp.
Het nummer bevat recensies van: B. Besamusca (red.), Jeesten van rouwen ende van
feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie (door A. Faems); J. Buurlage,
Onveranderlijk veranderlijk. Harry Mulisch tussen literatuur, journalistiek,
wetenschap en politiek in de jaren zestig en zeventig (door S. Vermeylen); B.
Vervaeck, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman (door T.
Sintobin).
In Spiegel der letteren 42 (2000) 1 stelt E. Simons aan de hand van de metriek in
het Gruuthuseliedboek vast, dat het niet mogelijk is om te bepalen of het liedboek
door één of door meer auteurs geschreven is. K. Rymenants schrijft over de receptie
van Elsschot in ‘Elsschot en de Forumianen. Aspecten van de kritische receptie van
zijn proza (1933-1939). In de rubriek ‘In margine’ schrijft J. Oosterman naar
aanleiding
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van een Leids handschrift over Jenneken Verelst en Anna Bijns. F. de Schutter
bespreekt in dezelfde rubriek de vormaspecten van een gedicht van Jan van der Noot.
Het nummer bevat recensies van: de CD-Rom Middelnederlands van het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie (door G. Claassens); W.R.D. van Oostrum, Juliana
Cornelia de Lannoy (door A. Gilleir); J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers.
Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (door J. Smeyers); L. van Damme
(samenst.), Reizen in den geest. De boekenwereld van Guido Gezeik (door M. De
Smedt); J.H. de Rode, Het schandaal van de poëzie. Over taal, ritueel en biologie
(door F. Droste).
Theoretische geschiedenis 26 (1999) 2 is een themanummer over de
negentiende-eeuwse visie op de middeleeuwen. Voor neerlandici is vooral de bijdrage
over Jonckbloet interessant (E.G. Santing, ‘De Middeleeuwen met een Phrygische
muts. De geschiedvisie van Reinaert Dozy en Willem Jonckbloet), maar ook in de
andere artikelen komt de letterkunde wel aan bod, zoals in T. Verschaffel,
‘Aanschouwelijke Middeleeuwen. Historische optochten en vaderlandse drama's in
het negentiende-eeuwse België’; J.J. Heij, ‘“Een waas van theatraliteit”. De
Middeleeuwen in de historieschilderkunst van de negentiende eeuw’; W.E. Krul,
‘Alphons Diepenbrock (1826-1921). “Gemeenschapskunst” en de Middeleeuwen
als ideaal’. De overige artikelen gaan over het geschiedenisonderwijs (door J.G.
Toebes), over neogotiek (door A.J. Looyenga) en over Karel de Grote (door R. Th.M.
van Kesteren).
TNTL 116 (2000) 1 opent met een artikel waarin Y. van Vugt en J. Waszink hun
licht laten schijnen over de politieke strekking van Hoofts Baeto. Volgens hen bepleit
Hooft (op basis van het gedachtegoed van Lipsius en Hugo de Groot) een combinatie
van de sterke punten van de staatsgezinde en de prinsgezinde visies. W. van Anrooij
schrijft over liederen over de moord op Floris V (1296), waarvan een editie in
voorbereiding is, en meldt en passant de vondst van een nieuw lied. Het nummer
bevat recensies van: Hadewijch, Das Buch der Visionen (ed. en vert. G. Hofmann)
(door V Fraeters); J.A.A.M. Biemans, Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche (...)
(door M. Meuwese); M. Keblusek, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de
Gouden Eeuw (door E.F.M. Peters); A. Meijer, The pure language of the heart.
Sentimentalism in the Netherlands 1775-1800 (door D. Sturkenboom); J. van Eijnatten,
Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831) (door G.-J.
Johannes); A.B.G.M. Kalmthout, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in
Nederland tussen 1880 en 1914 (door I. Glorie); J. Linders, Doe nooit wat je moeder
zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap (door L.
Wesseling). Het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116 (2000)
2 opent met een bijdrage van M. Goud over P.C. Boutens' gedicht ‘Sterren’ (1917),
opgedragen aan J.Th. Toorop (‘Den dichter met den ver-starenden blik’). Goud biedt
een uitvoerige analyse en interpretatie van de tekst en gaat bovendien kort in op de
betrekkingen tussen beide kunstenaars, op de con-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 5

373
temporaine sterrenkunde en op overeenkomsten tussen Boutens' gedicht en Leopolds
‘Cheops’. A. van Leuvensteijn bespreekt aan de hand van de sociale klassen in Sara
Burgerhart de aanspreekvormen in deze roman. In tegenstelling tot wat men zou
verwachten, richten de hogere klassen zich niet met ‘je’ tot de lagere klassen en
antwoorden de lagere klassen niet met ‘gy’. Het is in deze roman juist zo dat de
hogere klassen een voorkeur hebben voor ‘gy’ en de lagere voor ‘je’. R. van Eekelen
schrijft over de verschillen in het beeld van de prins Roges in de Roman van Walewein
(‘Vos huut en menschen luut’) bij de twee dichters, Penninc en Vostaert. J. Konst
reageert op de Jeptha-interpretatie van F.-W. Korsten die in een eerdere aflevering
verscheen (‘De motivatie van het offer van Ifis’), daarmee een discussie aangaand
over het gebruik van moderne rhetorica in de analyse van historische teksten (Konst
bepleit een historische benadering). Konsts betoog wordt gevolgd door een reactie
van F.-W. Korsten, die uiteenzet dat het hanteren van begrippen uit de moderne
rhetorica niet per definitie een a-historische benadering betekent. Deze aflevering
bevat recensies van de volgende publicaties: K. Stooker en Th.J. Verbeij, Collecties
op orde: Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semireligieuze
gemeenschappen in de Nederlanden (door J. van Aelst); J. Salman, Populair drukwerk
in de Gouden Eeuw: de almanak als lectuur en handelswaar (door P.J. Verkruijsse);
A. de Haas, De wetten van het treurspel: over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772
(door T. Harmsen).
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Academie voor
Taal- en Letterkunde 110 (2000) 1 bevat een artikel van G. Geerts over de rol van
taalvariëteiten zoals dialecten en sociolecten in de stilistiek, op basis van voorbeelden
uit de wereldliteratuur en de Nederlandse literatuur van alle tijden (‘Het gevecht met
de taal. Over schrijvers, taal en schrijven’). K. Porteman schrijft over het tweede
leven van een embleembundel in ‘“Met nieuwe Nederduytsche dichten, synde van
anderen sin vertoont”. Jacob van Zevecote en de Emblamata van Florentius
Schoonhoven’. Uit de bewerking van de bundel blijkt hoezeer Cats met zijn Silenus
Alcibiades een stempel gedrukt heeft op de vorm en de inhoud van embleembundels.
Tevens schrijft Porteman in een andere bijdrage over ‘Vondels vermakelijke
Leeuwendalers 1648-1998’, waarin hij pleit voor aandacht voor de geestige dialogen
en beschrijvingen in dit toneelstuk. L. Daems schrijft over een tijdschrift uit het begin
van de twintigste eeuw in ‘“Les mille nouvelles nouvelles”. Vlaamse en Nederlandse
novellen in vroege Franse vertaling van Pieter Van Der Meer de Walcheren
inzonderheid Streuvels' “Doodendans” of “La ronde de la mort”’.
In de Vestdijkkroniek (2000) 93 stelt René Marres zich de vraag ‘Vond Vestdijk
zijn latere romans waardeloos?’ Aardig is ook de bijdrage van Hans Visser, ‘“Over
pornografie en Vestdijk”’.
De zeventiende eeuw 16 (2000) 1 bevat lezingen van het congres ‘Regionale culturen
in de zeventiende-eeuwse
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Nederlandse Republiek’ dat in augustus 1999 in Tilburg plaatsvond. L. Duerloo laat
zien hoe de provinciale staten in de zuidelijke Nederlanden hun regionale identiteit
uitdroegen in de keuze van hun beschermheilige en door middel van iconografische
programma's zoals de weergave van de Brabantse leeuw (‘Verbeelde gewesten.
Zelfbeeld en zelfrepresentatie in de zuidelijke Nederlanden’). De overige artikelen
zijn: O.S. Knottnerus, ‘Vroegmoderne cultuurgebieden in Nederland en
Noordwest-Duitsland: gedachten over behoudzucht en dynamiek’; N. Moser, ‘Naam
en faam. De plaatsgebonden naamgeving van rederijkerskamers als uiting van lokaal
chauvinisme’; F.C. van Boheemen en Th. C.J. van der Heijden, ‘Rederijkers en
politiek in de regio Delfland (1675-1678); B.C.M. Jacobs, ‘Rechtsculturen in Brabant
en Brabantse rechtscultuur’. In deze aflevering worden onder meer de volgende
publicaties gesignaleerd: C. Ens, Princeps Auriacus, ed., vert. en inl. J. Bloemendal
en J. Steenbeek (door A. van der Lem); H.T.M, van Vliet, Produktion und Kontext.
Beiträge der Internationalen Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistischen
Edition im CHI Den Haag (door J. Jansen); A.-J. Gelderblom en H. Hendrix (red.),
De grenzen van het lichaam. Innerlijk en uiterlijk in de renaissance met een bijdrage
over A. van Overbeke (door E.O.G. Haitsma Mulier); W.B. de Vries, Wandeling en
verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw
(1613-1710). (door M.B. Smits-Veldt).
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Mededelingen
Bloemlezingen nader bekeken
In de reeks Cahiers voor Nederlandse Letterkunde is een studie opgenomen van
Geert Nijland, getiteld ‘Met tien maten. Anderhalve eeuw Nederlandse poëzie in een
halve eeuw bloemlezingen.’ Doordat de auteur zich niet heeft beperkt tot de vraag
welke dichters en gedichten het vaakst in bloemlezingen zijn opgenomen, maar
bijvoorbeeld ook laat zien welke samenhangen er in voorkeuren vallen waar te nemen
en welke schommelingen zich in de tijd hebben voorgedaan, levert hij een interessante
bijdrage aan het onderzoek naar de receptie van poëzie vanaf Gezelle tot heden. Mooi
gekozen citaten verlevendigen de rekenkundige analyses. Men kan dit nummer
bestellen door f 25,-over te maken op postbanknummer 3808367 ten name van
uitgeverij Passage te Groningen, onder vermelding van ‘nr. 2000/1’.
J.M.J. Sicking

De Hollandsche Spectator en D'openhertige Juffrouw
Bij uitgeverij Astraea (Zoeterwoudsesingel 69, 2313 EL Leiden) verschijnen
regelmatig heruitgaven met afleveringen van de Hollandsche Spectator (1731-1735)
van Justus van Effen. Elk deel bevat een dertig- tot veertigtal afleveringen (met
annotaties), een korte inleiding en een index (persoons- en plaatsnamen, voornaamste
onderwerpen, titels van werken vóór 1800 die in de tekst of toelichting genoemd
zijn). De delen zijn opgenomen in de Duivelshoekreeks (redactie: A. Hanou en M.
van Vliet) en kosten per stuk, exclusief verzending, f 42,95. In deze reeks verscheen
eerder de editie van D'openhertige Juffrouw of d'ontdekte geveinsdheid (1680). Het
betreft een door haarzelf verteld levensverhaal van een Amsterdamse prostituée dat
een provocatief doel diende: de lezer werd uitgedaagd de gangbare moraal van schone
schijn op te geven om zodoende, net als de vertelster, een ongeveinsd eerlijk bestaan
te kunnen leiden. Dit brengt de bezorgers (Joost Kloek, Inger Leemans, Wijnand
Mijnhardt) ertoe te spreken van ‘de politieke hoer’. Ze kost f 34, 95.
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Lodewijk Meijer
In maart van dit jaar is in Leiden een dissertatie verdedigd over de Nederlandse
woordenschat (1650. '54, '58, '63 en '69) van Lodewijk Meijer, die in de
literatuurgeschiedenis over de zeventiende eeuw niet bekend is geworden als
lexicograaf, maar als toneelschrijver, regent van de Amsterdamse schouwburg en
een der oprichters van het kunstvennootschap Nil Volentibus Arduum. Dit proefschrift
is in de eerste plaats interessant voor lexicografen, maar het verdient ook zeker de
aandacht van letterkundigen. Het bevat namelijk een uitvoering en een gedetailleerd
hoofdstuk over Meijers levensloop (op grond van feitelijke gegevens), waaruit
zichtbaar wordt dat Meijers activiteiten - als literator, taalkundige, en medicus - niet
zelden nauw met elkaar verweven waren. Ook wordt een handzaam overzicht gegeven
van Meijers werken: de gedrukte uitgaven en handschriften, ingedeeld naar genre
en daarbinnen chronologisch geordend.
Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf (499 blz.) is geschreven door Ike
van Hardeveld, bij wie het voor f 25,-besteld kan worden (Postsbus 350, 5050 AH
Goirle). Omdat het boek een ISBN heeft -90-5434-072-X -is het via de boekhandel
uiteraard ook verkrijgbaar.
Marijke Meijer Drees
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Marjolein Kool, De conste vanden getale (Orlanda S.H. Lie) 349
Jan Oegema, Lucebert, mysticus. Over de roepingsgedichten en de ‘Open brief
aan Bertus Aafjes‘ (Yra van Dijk) 191
Thijs Pollmann, De letteren als wetenschappen. Een inleiding (Nico Laan) 365
Mariëlle Polman, De keerzijde van het leven, Anton van Duinkerken als
literatuurcriticus bij De Tijd (Hans Anten) 361
Erycius Puteanus, Sedigh leven, daghelycks broodt (1639). Ed. Hugo Dehennin
(Jeroen Jansen) 104
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Johan P. Snapper, De wegen van Marga Minco (Annie van den Oever) 106
Herman W.J. Vekeman, Eerherstel voor een mystieke amazone. Het
Twee-vormich Tractaetken (Paul Wackers) 342
Jeanne Verbij-Schillings (ed.), Het Haagse handschrift van heraut Beyeren
(Remco Sleiderink) 347
Willemien B. de Vries, Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het
Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (Els Stronks) 356
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