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[2001/1]
De betekenis van Merlyn
Ton Anbeek
Er is de laatste jaren een opvallende belangstelling te signaleren voor de geschiedenis
van het vak. Dat blijkt bij voorbeeld uit de bundel ‘Eene bedenkelijke nieuwigheid’;
twee eeuwen neerlandistiek (onder redactie van J.W. de Vries, 1997), het
themanummer van Nederlandse letterkunde ‘Van vorming tot vak’ (jrg. 3, no. 3) en
de dissertaties van Nico Laan, Het belang van smaak; twee eeuwen academische
literatuurgeschiedenis (1997) en L.H. Maas over ‘leven en streven’ van Gerrit Kalff
(Pro Patria, 1998). De reden voor deze plotselinge belangstelling valt niet makkelijk
te achterhalen. Is het een teken van onzekerheid, probeert men in het verleden een
houvast te vinden voor huidig onderzoek? Of kan men juist makkelijker over de
traditie schrijven omdat dit hoofdstuk definitief lijkt afgesloten?
In ieder geval is het duidelijk dat er op dit terrein nog veel te onderzoeken valt.
Om een voorbeeld te geven: het is vrij gebruikelijk een bepaalde vorm van
literatuuronderzoek als ‘positivistisch’ te bestempelen- de typering komt men keer
op keer in verband met het werk van Te Winkel tegen.1 Maar voorzichtiger is Van
Halsema wanneer hij schrijft dat wie ‘uit drang naar terminologische zuiverheid’ het
woord ‘positivisme’ wil vermijden, ook wel met begrippen als ‘empirisch’ en
‘objectief’ uit de voeten kan.2 Laan gaat nog veel verder: een literatuurhistoricus die
naar de letter positivist genoemd mag worden, bestaat eenvoudig niet- dat is ‘een
fictie.’3
Het recente onderzoek laat vooral zien dat er op allerlei punten nuanceringen
noodzakelijk zijn. Geheel in deze lijn wil ik een aantal vragen stellen met betrekking
tot de betekenis van het tijdschrift Merlyn. De bestaande opvatting over het belang
van dit blad wordt samenvattend weergegeven door Anthony Mertens in het essay
dat in Nederlandse letterkunde; een geschiedenis aan Merlyn is gewijd. Hij stelt
daarin onder meer: ‘In feite was de oprichting van Merlyn een grote inhaalmanoeuvre:
opvattingen die in de jaren twintig en dertig internationaal waren ontwikkeld, bleven
in ons land nagenoeg onbekend.’4
Een inhaalmanoevre dus- toch is er reden te twijfelen aan de these dat pas met
Merlyn het ergocentrisme in ons land kwam. Zo komen Jaap Goedegebuure en Odile
Heynders wanneer zij een aantal grootheden uit het vak interviewen tot de verrassende
conclusie dat Merlyn allerminst uit de lucht is komen vallen. Dit inzicht breekt door
tijdens hun gesprek met Sötemann:
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H[eynders]: Wat vaak gezegd wordt tegenwoordig, en wat wij ook in het
interview met Oversteegen naar voren hebben gebracht, is dat Merlyn zo'n
grote invloed heeft gehad op het literatuuronderwijs vanaf eind jaren zestig.
Maar nu maak ik uit uw woorden op, dat de ‘close reading’ eigenlijk niet
door Merlyn zo'n effect heeft gehad, maar veel breder werd gedragen. Een
grotere groep mensen, opgeleid in de sporen van Hellinga, heeft een
bepaalde traditie van lezen bevorderd. Daarmee moeten we constateren
dat de invloed van Merlyn gereduceerd moet worden, in het licht van de
enorme invloed die Hellinga heeft bewerkstelligd.
S[ötemann]: Ja, zo zie ik dat ook. Niet dat het mijn bedoeling is om Merlyn
te bagatelliseren, maar deze nauwgezette manier van lezen die ik in mijn
dissertatie in praktijk breng en die je ook in Merlyn aantreft, ging in feite
terug op Hellinga.5
In een latere publicatie gaat Odile Heynders nog wat verder. Zij probeert te verklaren
waarom Merlyn zo weinig respect toonde voor geestverwant Rodenko. Als eerste
mogelijkheid oppert zij dat de merlinisten geen voorgangers duldden, ‘omdat het
literairpolitiek gezien veel spannender was (en in het algemeen is) om iets nieuws
te propageren dan om continuïteit te markeren.’6 Even verder stelt zij het nog scherper.
Daar wordt aangenomen dat de redactie van Merlyn ‘de voorganger als tegenstander
heeft beschouwd en hem heeft willen “doodzwijgen” om zo het “nieuwe” tijdschrift
met meer effect aan de man te brengen.’7 Hier loopt de redenering uit op een
complottheorie, Merlyn als tijdschrift dat welbewust de eigen originaliteit wilde
benadrukken en daarmee de geschiedenis geweld aan deed.
Hellinga als peetvader van Merlyn, Rodenko als doodgezwegen voorloper- het
zijn nuanceringen van het bestaande beeld, maar dat zou wel eens niet genoeg kunnen
zijn. Het leek mij zinvol wat meer zicht te krijgen op het neerlandistische onderzoek
zoals dat werd verricht in de enigszins schimmige periode tussen het eerste kwart
van de vorige eeuw (bloeiperiode van de literatuurgeschiedschrijving) en de doorbraak
van de ergocentrische richting na de Tweede Wereldoorlog, zeg: tussen 1918 en
1963. Natuurlijk geeft zo'n periode niet meteen zijn geheimen prijs. Verborgen blijft
bij voorbeeld wat er nu precies in de collegeruimtes gebeurde wanneer daar literatuur
gedoceerd werd. Alleen wat gedrukt werd, bleef en dat is al een imponerende
hoeveelheid.
Om een eerste inzicht te krijgen in de aard van het literatuuronderzoek in de
genoemde ‘tussenperiode’ heb ik mij voorlopig beperkt tot de bestudering van wat
er in één tijdschrift gebeurde: De Nieuwe Taalgids. Dat was het blad waarop men
zich als neerlandicus diende te abonneren. Er werd zoveel uit geciteerd dat het een
eigen afkorting kreeg: Ntg (of NTg). De keuze voor één vakblad blijft uiteraard een
beperking, al wordt die enigszins gecompenseerd door het feit dat De Nieuwe Taalgids
ook vele dissertaties en andere publicaties besprak. Ook die recensies werden in het
onderzoek betrokken, zodat een globaler beeld ontstond.8
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Historisch en biografisch?
In eerste instantie lijkt Dresden gelijk te hebben wanneer hij in zijn gesprek met
Goedegebuure en Heynders stelt: ‘Voor de oorlog waren onderwijs en onderzoek in
de letteren historisch en biografisch gericht.’9
Een extreem voorbeeld geeft het artikel van een psycholoog of psychiater over
Timmermans Pallieter. Iedereen die de roman gelezen heeft, stelt deze dr. Le Rütte,
blijft met een onbevredigd gevoel achter. Want naast fraaie beschrijvingen vindt men
allerlei onesthetische zaken weergegeven en een moraal ontbreekt. Le Rütte was dan
ook erg benieuwd naar de uitleg die Timmermans zelf van het boek zou geven toen
hij in heel Nederland voordrachten hield over ‘Het ontstaan van Pallieter’ [deze vorm
van publiciteit zoeken is dus kennelijk niet zo recent als men gewoonlijk denkt]. Bij
deze lezing bleek nu dat de roman voortkwam uit een crisis in het leven van de
schrijver. Daaruit concludeert Le Rütte dat de zwakheden van Pallieter zijn te
herleiden tot het manisch-depressieve karakter van de auteur (Ntg 13, 1919, 113-119).
Dit artikel geeft een kras voorbeeld van de manier waarop leven en werk gekoppeld
worden, maar het valt volkomen binnen het uitgangspunt dat in vele bijdragen te
vinden is: het werk is onverbrekelijk verbonden met de persoon die het voorbrengt.
Maar daarmee is niet alles gezegd. Uit de bijdragen van iemand als W.H.
Staverman, die in het interbellum regelmatig aan De Nieuwe Taalgids meewerkte,
blijkt dat een op de auteur gerichte aanpak aandacht voor de opbouw van een tekst
allerminst uitsluit. Vaak wordt dan de aan de muziek ontleende metafoor van het
‘componeren’ en ‘de compositie’ gebruikt (bij voorbeeld Ntg 9, 1915, 273-281). Een
typerend voorbeeld geeft Stavermans artikel over ‘De compositie van Potgieters
proza’ (Ntg 12, 1918, 1-18). Het stuk begint met een opvallende, programmatische
inleiding. Eerst wordt er een Franse criticus (Giraud) geciteerd die met nadruk
gewezen heeft op het belang van de compositie. Staverman merkt dan op:
(...) maar een zo groot gewicht te hechten aan de compositie van een werk
is meer een franse dan een nederlandse eigenschap. Wij letten in 't
algemeen meer op de degelikheid van onze woorden en daden dan op de
vorm waarin we ze tot uiting brengen. Zo wordt ook bij ons
literatuuronderwijs niet veel gewezen op de compositie van een kunstwerk.
Ten onrechte echter. Al kunnen wij Nederlanders de mening van de franse
kritikus cum grano salis opvatten, het behoeft geen betoog, dat ook voor
ons de waarde van een kunstwerk mede door z'n compositie bepaald wordt;
niet alleen de kunstwaarde, ook de praktiese waarde. Of een schrijver
gelezen en gewaardeerd wordt, het hangt, behalve van vele andere factoren,
ook af van z'n gave der compositie.
Vervolgens gaat hij in op de merkwaardige ‘omtrekkende’ bewegingen van Potgieters
verhalen, die hij verklaart uit de ‘lust tot uitweiden’ van de auteur. Zulke uitweidingen
kunnen ook leiden tot kijkjes achter de coulissen om de lezer te laten
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zien ‘hoe een werk gemaakt wordt.’ Deze manier van schrijven komt volgens
Staverman voort uit Potgieters didactische neiging, onder het mom van een novelle
drukt hij ons een vertoog in de hand.
Over dit artikel zijn een aantal dingen op te merken. In de eerste plaats dat
uiteindelijk natuurlijk werk en persoon ten nauwste verbonden worden. Maar dat is
in het geval van een auctoriale verteller die overduidelijk als plaatsvervanger van de
auteur optreedt, niet onbegrijpelijk. En ten tweede illustreert het stuk hoe een
auteursgerichte benadering een analytische aanpak allerminst in de weg staat. Met
andere woorden, ergocentrisme en ‘positivisme’ hoeven elkaar lang niet altijd uit te
sluiten.
Er zijn nog andere voorbeelden die laten zien dat tekstgerichtheid10 in het
interbellum zeker niet afwezig was. Artikelen van Mea Verwey als ‘Potgieter's gedicht
“De jonge Priester”’ (Ntg 12, 1918, 238-247) vallen daaronder en ook een kleine
analyse van het Wilhelmus van de hand van leermeester Verwey zelf (Ntg 27, 1933,
274-276).
Dat er iets aan het bewegen is in de neerlandistiek blijkt ook uit de bespreking in
1919 van het Leidse proefschrift van C.S. Jolmers, A.C.W. Staring als verhalend
dichter. De recensent toont daarin waardering voor het hoofdstuk ‘De compositie,’
maar mist toch wat meer aandacht voor ‘karakter en temperament van de auteur (b.v.
ter verklaring van de levendigheid zijner verhalen)’ (Ntg 13, 1919, p. 309). Deze
kritische kanttekening is natuurlijk typerend voor een klimaat waarin het gewoon is
dat teksteigenaardigheden tot de persoonlijkheid van de schrijver worden herleid.
Juist deze kritiek maakt nieuwsgierig naar de dissertatie. En inderdaad, na een aantal
bladzijden over de bronnen van Staring volgt als hoofdmoot van de studie het 70
bladzijden tellende hoofdstuk ‘De compositie.’ Het is voor hedendaagse onderzoekers
verrassend te zien hoe modern dit gedeelte is: er wordt veel aandacht aan de
vertelwijze besteed, het aanspreken van de lezer bij voorbeeld. Jolmers blijkt ook
een belangrijke tekst uit de begintijd van de romantheorie te kennen, Die Rolle des
Erzählers in der Epik (1910) van Käte Friedemann, en hij polemiseert met dit boek.
Een studie als deze van Jolmers laat uitkomen dat er al in het interbellum sterk
tekstgerichte visies naar buiten komen.
Die tendentie neemt vooral in de jaren dertig in kracht toe. Veelal zijn het dan,
opnieuw, Duitse bronnen die als voorbeeld dienen. Zo beroept A.M. Korpershoek
zich in een artikel over ‘Nyhoff's wending’ op Oskar Walzel en voegt daar dan aan
toe:
De meeste mensen ondergaan blijkbaar het kunstwerk zonder er zich
rekenschap van te geven, in hoeverre hun ontroering daarbij gedragen
wordt door de struktuur, de kompositie. Vooral bij gedichten laat men zich
gemakkelijk leiden door de klank en het stromende ritme, zonder zich
bewust te zijn, dat dit geboeid-zijn mede veroorzaakt wordt door de bouw
van het vers. (Ntg 31, 1937, p. 298)

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

5
Terecht merkt Kurpershoek op dat zo'n instelling- die hij herleidt tot de romantische
opvatting van de Tachtigers- het inzicht in Nijhoffs poëzie in de weg staat.

Willem Kramer
Een belangrijke zegsman in deze periode is de nu vrijwel vergeten neerlandicus
Willem Kramer (1885-1962). In hem vindt de vooral in Duitsland opbloeiende
literatuurwetenschap een onvermoeibaar pleitbezorger. Zo publiceert hij in 1939 een
artikel ‘De plaats van de poëtiek in de literatuurstudie.’ Hierin vindt men al vrijwel
alle opvattingen samengevat die in de decennia die volgen zullen gaan domineren.
Bij voorbeeld het idee dat een kunstwerk een autonoom, organisch geheel vormt.
Dit betekent dat men een literaire tekst niet als ‘Ergebnis von Ursachen’ moet
opvatten, maar als iets dat los van de schepper moet worden onderzocht. Deze
microcosmos is ‘een geestelijk organisme, gegroeid en levende uit de centrale idee’
(Ntg 33, 1939, p. 205). In dit verband verwijst Kramer ook naar een ‘uitnemende
proeve’ van de nieuwe literatuurbeschouwing, namelijk de dissertatie van J.I.M. van
der Kun, Handelings-aspecten in het drama (1938), een voorbeeldig tekstanalytisch
proefschrift- waarvan het voorbeeld pas vele jaren later zal worden gevolgd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verschijnt een artikel van Kramer met de
verrassend moderne titel ‘Methodologie der interpretatie van het litteraire kunstwerk’
(zo'n twintig jaar later zal J.J.A. Mooij een artikel in Forum, der letteren publiceren
met een vrijwel identieke titel: ‘Over de methodologie van het interpreteren van
literaire kunstwerken’).11 Ook daarin weer een aantal programmatische uitspraken:
‘De taak van de interpretatie is: het litteraire kunstwerk in z'n doelstelling en
organische eenheid te doorschouwen’ (Ntg 36, 1942, p. 199). Ook moet dit wel een
van de eerste plaatsen zijn waar het belang van het coherentie-principe wordt
geformuleerd: ‘Hoe meer zinvolle samenhang de stijlonderzoeker ontdekt tussen de
delen onderling, tussen de delen en het geheel, tussen het innerlijke en het uiterlijke,
tussen gehalte en gestalte, des te rijker zijn resultaat (p. 203).
Vossler, Walzel, Staiger en vooral Spitzer zijn Kramers inspirerende voorbeelden.
Onmiddellijk na de oorlog signaleert hij het verschijnen van het belangrijke tijdschrift
Trivium van Spoerri en Staiger. Het vormt voor hem aanleiding de nieuwe ideeën
nog eens breed uit te meten aan de hand van citaten: ‘Ziel und Ende aller
philologischen Bemühung ist der Text’ (Ntg 38, 1945, p. 138). Daarbij staat ‘filologie’
dan voor vormonderzoek dat zich ‘objectief’ met het literaire werk bezighoudt.
Kramer heeft het over het ‘wonder van de vorm,’ de tekst wordt een voorwerp van
onuitputtelijke waarneming, ‘in zekere zin een heilige graal, waarvan de voedende
kracht zich steeds vernieuwt en welks geheimnisvolle wonder de vraag naar
ontraadseling telkens opnieuw stelt’ (p. 137). Het is deze vormstudie die de basis
legt
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voor de waardebepaling van het werk- ook dat is een idee dat later in Nederland
aanhangers zal vinden.
Kramer stond met zijn belangstelling voor de ontwikkelingen in de Duitse
literatuurwetenschap niet alleen. Ook iemand als Jansonius, die in De Nieuwe Taalgids
regelmatig over stijlverschijnselen publiceert, noemt Spitzer als inspiratiebron (39,
1946, p. 167).
Het stijlonderzoek vindt in de naoorlogse periode van allerlei kanten aanhang. Zo
bestond er al een Groningse school die probeerde taal- en letterkundig onderzoek te
verenigen binnen de stilistiek. Van Es was daar in 1946 zijn leermeester Overdiep
opgevolgd.12 Maar de onderzoekers bleven nog geïsoleerd van elkaar werken; de
historische letterkunde- waarmee de Groningers zich bezighielden- en het moderne,
op Duitsland georiënteerde onderzoek vonden elkaar niet. Kramer was ook geen
meeslepende propagandist. Zijn theoretische artikelen bestaan vaak uit aan elkaar
geregen citaten, een eigen visie ontbreekt.13 Bovendien kon hij, na een lange weg
eindelijk op de universiteit aanbeland, vanuit zijn marginale positie als vakdocent
moeilijk school maken.
Niettemin blijft het Kramers verdienste dat hij de moderne Duitse inzichten bekend
maakte, waardoor hij toch een grotere plaats binnen de geschiedenis van de
Nederlandse literatuurwetenschap verdient dan het laconieke zinnetje dat Maatje in
zijn Literatuurwetenschap aan hem wijdde: ‘Wat de Nederlandse stilistiek betreft,
dient hier de verdienstelijke Kramer te worden genoemd (...)’14
In deze jaren valt er duidelijk een verandering van klimaat te signaleren. Waar
men eerder de afwezigheid van een biografisch hoofdstuk in een dissertatie betreurde,
komt iemand als W.A.P. Smit- leerling van Verwey- nu herhaaldelijk met het verwijt
naar voren dat een analyse van de literaire tekst, de aandacht voor het hoe van de
compositie ontbreekt (Ntg 41, 1948, p. 181; 43, 1950, p. 295).

De Zuid-Afrikaanse inbreng
In de jaren vijftig neemt het aantal ergocentrische beschouwingen in De Nieuwe
Taalgids sterk toe. Ik noem als voorbeelden: een studie van Zaalberg over de bundel
Het lachende raadsel van Albert Verwey (Ntg 42, 1949, pp. 174-187); een artikel
van J. Kamerbeek jr. over Leopolds ‘Eén druppel wijn,’ Kramer geeft in dezelfde
jaargang een stilistische interpretatie van ‘Cheops’ (45, 1952, pp. 129-136; 325-331).
Braakhuis analyseert de structuur van Potgieters ‘De nalatenschap van den landjonker’
(50, 1957, pp. 93-6), Oostendorf schrijft over de cyclische bouw van De Harduyns
bundel De weerliicke liefden tot Roose-mond (50, 1957, pp. 305-314), Martien de
Jong buigt zich over de ‘Boere-charleston’ van Paul van Ostaijen (52, 1959, pp.
136-141).
In 1960 verschijnt dan Verhaal en lezer, het proefschrift van Blok over Van oude
mensen, de dingen die voorbij gaan van Couperus. Op de eerste bladzijde vindt men
een
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simpel zinnetje dat de ontwikkeling van de literatuurwetenschap kort samenvat:
Nadat de literatuurwetenschap zich in de 19e eeuw hoofdzakelijk had
gewijd aan de literatuurgeschiedenis, wendde zij zich in de 20e eeuw,
vooral sinds het optreden van H. Wölfflin en O. Walzel in Duitsland en
van T.S. Eliot in Engeland, niet zozeer meer tot de historische auteur àchter
het werk, als wel tot de met het werk gegeven auteur ìn het werk, of, zo
men wil, tot het werk zelf.
Meer commentaar was kennelijk overbodig. Ook in de recensie die Drop aan dit
proefschrift wijdt, wordt niet gerept van een verrassend nieuwe aanpak of een
koerswijziging binnen het vak (53, 1960, pp. 335-338). Het zal hopelijk na het
hier-bovenstaande duidelijk zijn dat zulke opmerkingen overbodig waren. Een heel
proefschrift wijden aan één roman vormde het logische verlengstuk van een
ontwikkeling in de richting van het ergocentrisme die al decennialang in Nederland
gaande was. Tekenend is in dit opzicht een artikel van M. Rutten uit 1953, ‘Over de
noden van de Nederlandse literatuurwetenschap.’ Hij constateert daarin dat men zich
hoe langer hoe meer van de literatuurgeschiedenis afwendt. De Russische Formalisten
en Franse onderzoekers worden als voorbeeld genoemd. En alhoewel deze
ontwikkeling zich in Vlaanderen en Nederland wat later voordoet, ziet Rutten dat
men zich ook hier niet langer bezighoudt met ‘nutteloze anecdotiek en biographische
humbug’ maar zich richt op de kern van de zaak: het literaire werk zelf. Hij noemt
dan een groot aantal namen van vernieuwende onderzoekers: Baur, Sobry en
Westerlinck in Vlaanderen, in Holland De Groot, Dresden, Kramer, Stutterheim,
Teesing, Teeuw. Zijn artikel valt op te vatten als een krachtig pleidooi voor het
nieuwe vak Algemene Literatuurwetenschap (46, 1953, ‘Vooys voor de Vooys’nummer, pp. 107-113). Duidelijk is dat er in 1953 al heel wat onderzoekers zijn die
afstand genomen hebben van de traditionele leven-werk-benadering.
Hiervoor is gewezen op Franse en Duitse voorbeelden. Het beeld van de opkomst
van de ergocentrische benadering zou niet compleet zijn wanneer niet ook aan de
Zuid-Afrikaanse inbreng aandacht werd besteed. De voorgeschiedenis laat zich als
volgt reconstrueren. In het academisch jaar 1946-1947 gaf de Amsterdamse
taalkundige W. Gs Hellinga een doctoraal college waarin hij ‘de methode van een
linguïstische stilistiek’ ontwikkelde. Deze activiteiten leidden tot de oprichting van
een Amsterdamse Werkgroep voor Stilistiek op Linguistische Grondslag waartoe
ook de Zuid-Afrikaan H. van der Merwe Scholtz behoorde. Die promoveerde in mei
1950 op het proefschrift Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise. Eugène Marais:
Die Towenares. Binnen dit kader valt ook de dissertatie van C.J.M. Nienaber waarop
hij in januari 1953 aan de Universiteit van Pretoria promoveerde: Die Taal as Tolk.
'n Stilistiese analise van Elisabeth Eybers se ‘Maria’. Deze gegevens zijn ontleend
aan het ‘Woord vooraf’ bij het boekje dat in 1955 de methode bekend maakte:
Kreatiewe analise van taalgebruik. Prinsipes van stilistiek op linguistiese grondslag
door W. Gs Hellinga en H. van der Merwe Scholtz.
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In deze studie zien we voor het eerst hoe een uitvoerige interpretatie direct naast een
literaire tekst wordt geplaatst. Het gedicht ‘Om mijn oud woonhuis peppels staan’
wordt op niet minder dan acht achtereenvolgende linkerpagina's afgedrukt, terwijl
rechts het commentaar staat (Merlyn zal later dit redundantieprobleem oplossen door
het gedicht op een losse bladzij toe te voegen). Boeiend is ook dat in de Kreatiewe
analise al het punt naar voren komt dat later door Merlyn wordt overgenomen: de
relatie tussen analyse en waardeoordeel. Op de laatste bladzijde van Kreatiewe analise
wordt de vraag gesteld of ‘die stilistiese analise ook 'n voor-waarde kan wees vir die
literêre waardebepaling.’ Het antwoord daarop van Hellinga en Van der Merwe
Scholtz luidt bevestigend en zij beroepen zich daarvoor op de Theory of Literature
van Wellek en Warren en Das sprachliche Kunstwerk van Wolfgang Kayser.
In de daarop volgende jaren lijkt het erop of deze inzichten eerder bij de
Zuid-Afrikanen boeiende resultaten opleveren dan in Nederland. Naast de al genoemde
proefschriften (waaraan ook Lindes' Veelheid en binding (1955) en Rensburgs Skering
en inslag (1966) kunnen worden toegevoegd) staat aan Nederlandse zijde alleen de
dissertatie van F. Lulofs over Het uur U, Verkenning door varianten (1955). In het
Zuid-Afrikaanse tijdschrift Standpunte wordt al in 1951 over de nieuwe aanpak
gediscussieerd.15 Kortom, de stilistiek op taalkundige grondslag is in Zuid-Afrika al
‘een bloeiend bedrijf’ geworden voor het eerste nummer van Merlyn in Nederland
verschijnt (vergl. Ntg 59, 1966, p. 131).

Conclusies
Al lang voor Merlyn verscheen, werd er ‘close reading’ bedreven. Want ook in de
periode dat de leven-werk-benadering hoogtij vierde, waren er onderzoekers die zich
met grote aandacht over een literaire tekst bogen, mensen als Staverman en Jolmers
wiens proefschrift over Staring niet anders dan ergocentrisch kan worden genoemd.
Al voor de oorlog beginnen de ideeën van Duitse literatuuronderzoekers als Spitzer
door te dringen. Kramer toont zich een ijverig propagandist voor de stilistiek. Na
1945 wordt de Duitse invloed versterkt wanneer het vak Algemene
Literatuurwetenschap van de grond komt. Een boek als Raysers Das sprachliche
Kunstwerk (1948), dat de autonomistische visie uitdraagt,16 is kennelijk bij heel wat
Nederlandse literatuurwetenschappers al snel bekend.
Bij voorbeeld in ‘de school van Hellinga,’ die beter ‘de school van Hellinga en
Van der Merwe Scholtz’ kan worden genoemd, want het is juist in Zuid-Afrika dat
het ene tekstanalytische proefschrift na het andere verschijnt, studies die veelal in
De Nieuwe Taalgids besproken worden. In 1960 komt dan in Nederland Bloks
dissertatie over Van oude mensen uit.
Kortom, wanneer in november 1962 het eerste nummer van Merlyn verschijnt, is
de
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ergocentrische aanpak aan de universiteiten in feite al accepteerd. In tegenstelling
tot de gangbare voorstelling is er dus geen sprake van dat Merlyn het ergocentrisme
in Nederland geïntroduceerd zou hebben en daarmee een achterstand van decennia
zou hebben ingehaald (de ‘inhaalmanoeuvre’-these). En zo hebben de redacteuren
van Merlyn het zelf ook nimmer voorgesteld. Wat zij wilden staat precies aangegeven
in de laatste alinea van het ‘Ter inleiding’ bij het eerste nummer:
Het lijkt ons mogelijk op deze [tekstgerichte] basis een tijdschrift te
presenteren, ook omdat er de laatste tijd geluiden te vernemen zijn die
wijzen op een veranderend klimaat in de litteraire critiek evenzeer als in
de universitaire aanpak van litteratuurkundige problemen. Merlyn kan dus
misschien niet alleen plaats bieden aan essayisten met een in Nederland
nog niet ingeburgerde houding, het kan óók nog een noodzakelijke brug
vormen tussen universitaire litteratuurbeschouwing en dag- en
weekbladkritiek, die op het ogenblik niet de minste notitie van elkaar
nemen.
Oversteegen had bij Hellinga college gelopen, dus de Merlynisten wisten heel goed
dat wat zij brachten niet nieuw was. Hun grote verdienste is geweest dat zij de nieuwe
aanpak naar buiten brachten. Daarmee gaven ze een voorbeeld aan de op dat moment
nog sterk levensbeschouwelijke en auteur-gerichte kritiek. De inzichten die op dat
moment aan de academie aanvaard waren, werden nu naar voren gebracht in een
tijdschrift dat ook poëzie en verhalen publiceerde en links en rechts ouderwetse critici
te lijf ging. Zo wisten ze met succes bekendheid te geven aan een richting die anders
een gesloten boek zou zijn gebleven voor wie niet Das literarische Kunstwerk en de
Theory of Literature gelezen hadden. Dat het juist een tijdschrift geweest is dat de
ideeën naar buiten bracht, lijkt niet zonder betekenis. Immers, in het
literatuurhistorische verleden waren het ook bladen als De gids, De nieuwe gids en
Forum geweest waarbinnen zich belangrijke nieuwe visies kristalliseerden.17
Zonder Merlyn zou het ergocentrisme in Nederland zeker aan de academie nog
sterker zijn doorgedrongen (Sötemann en Blok werden hoogleraar respectievelijk in
Utrecht en Groningen18), maar het zou een stille revolutie zijn geweest. De
buitenwereld, de critici die hun slordige stukjes schreven zouden zich er niet door
bedreigd gevoeld hebben. Maar die konden niet langer ongestoord doorgaan met hun
op de auteur gerichte kritiek toen ze het mikpunt werden van de Merlinisten. Het
tekstgerichte lezen heeft zich vervolgens ook snel verspreid binnen het middelbaar
onderwijs door boekjes als Indringend lezen van Drop.19
Dát is de blijvende verdienste van Merlyn geweest: het blad heeft een academische
bezigheid gepopulariseerd- niet meer, maar zeker ook niet minder. In dit verband is
het volgende opvallend: de ergocentrische aanzetten waren in Nederland vooral op
het gebied van de stilistiek zichtbaar geworden. Hellinga had het niet voor niets over
zijn ‘stilistiek op linguistische grondslag.’ Toch is de benaming voor het zorgvuldig
lezen van gedichten en proza uiteindelijk ‘close reading’ geworden. Ook daarin iet
men de invloed van Merlyn; tegenstanders spraken van ‘bijziend lezen.’20
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Tot slot nog een enkele opmerking die zich opdrong na het doorbladeren van tientallen
jaargangen Ntg. Wat dan namelijk in het oog loopt is dat in feite vrijwel elke
benadering van literatuur al in eerder onderzoek aanwezig is. Van Hamels
Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland (1918)
vormt een zuiver voorbeeld van poëtica-onderzoek, en hetzelfde geldt voor delen
van W.A.P. Smits trilogie over Vondels toneelstukken, Van Pascha tot Noah
(1953-1962). Receptie-historisch is de dissertatie van J.P. Naeff over De waardering
van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1960). Sociologisch is de aanpak van G.W.
Huygens in zijn De Nederlandse auteur en zijn publiek (1946). Wie nu een aantal
jaargangen van De Nieuwe Taalgids doorneemt, staat verbaasd over de veelheid aan
benaderingen die er in al of niet rudimentaire vorm aanwezig zijn.
Deze observatie leidt tot een nieuwe visie op de geschiedenis van het vak. Het
lijkt niet verstandig in verband met de letterkundestudie te spreken van zoiets
ingrijpends als ‘paradigmawisselingen.’21 Eerder is er sprake van geleidelijke
accentverschuivingen. In feite zijn op elk moment allerlei benaderingen tegelijkertijd
aanwezig. Of men deze veelkantigheid van het vak als een zwakte of een rijkdom
beschouwt, is afhankelijk van iemands temperament of wetenschapsopvatting (zo
die twee al te scheiden zijn). In ieder geval doet dezelfde diversiteit zich voor in de
geschiedwetenschap, waar hij door de theoreticus Ankersmit is verdedigd als een
positief gegeven.22
Literatuur is een onderwerp dat op verschillende manieren benaderd kan worden.
Zo nu en dan dringt een van die benaderingen zich sterker op (dat gebeurde vooral
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw) om vervolgens weer terug te treden.
Er blijkt heel veel continuïteit schuil te gaan onder deze oppervlakte-schermutselingen.
Neem een uitspraak als de volgende, die een taakstelling van de literatuurstudie wil
geven:
De kennis van vorm en inhoud onzer letterkundige kunstproducten, beschouwd in
het licht der cultuurgeschiedenis, (...) het is gewis veel, en benijdenswaard de
philoloog, die er zich op mag beroemen, maar die wetenschap is nog niet alles. Tot
een volledig denkbeeld van het litterarisch leven en de litterarische beweging in
Nederland wordt meer vereischt.
Benevens naar den oorsprong der stof en de wijze van bewerking der
voortbrengselen heeft de beoefenaar onzer letterkundige historie een onderzoek in
te stellen naar den aftrek van de geboden waar, hare ontvangst door het publiek, de
uitspraak der openbare meening.
Dit citaat komt uit het openingscollege dat H.E. Moltzer in 1882 in Utrecht hield.23
Meer dan honderd jaar geleden en toch vermoed ik dat de meeste hedendaagse
literatuuronderzoekers zich zonder moeite in deze brede omschrijving kunnen vinden.
Als er iets is dat wij van de geschiedenis van het vak kunnen leren is het dit: een
zekere bescheidenheid.
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Postmoderne modernisten en modernistische postmodernen
Nederlandstalige schrijvers van de twintigste eeuw herlezen
Jaap Goedegebuure
1. Inleiding1
Over de vraag in hoeverre de internationaal vertakte stroming van het literaire
modernisme in het Nederlandse taalgebied sporen van belang heeft achtergelaten,
zijn de meningen verdeeld. De prominentste spoorzoekers tot nu toe, Fokkema en
Ibsch, hebben zich in hun overzicht van het west-europese modernisme beperkt tot
drie Nederlandse schrijvers uit het interbellum: Carry van Bruggen, Menno ter Braak
en E. du Perron. Daarnaast maken ze melding van modernistische invloeden dan wel
modernistische procédés bij Vestdijk, Nijhoff, Greshoff, Van Wessem, Elsschot en
Achterberg (Fokkema/Ibsch 1984: 252). Deze niet al te omvangrijke keuze lijkt
ingegeven door een drietal overwegingen:
a. F & I namen alleen verhalend proza in hun corpus op, dit vanuit de opvatting
dat de roman het gepriviligieerde modernistische genre is (Fokkema/Ibsch 1984:
39);
b. temporeel is het modernisme in hun overzicht begrensd door de jaartallen 1910
en 1940 (Fokkema/Ibsch 1984: 23);
c. bij de te behandelen auteurs is slechts plaats voor ‘voortrekkers’; ‘volgelingen’
blijven zoveel mogelijk buiten beschouwing (Fokkema/Ibsch 1984: 28).
Op al deze overwegingen is reactie gekomen, zij het niet altijd expliciet en gericht.
Van den Akker heeft in zijn oratie de poëzie van J.H. Leopold opgevoerd als een
gaaf specimen van literair modernisme, daarbij zijn stelling adstruerend met behulp
van gedichten die uit 1897 dateren.
Wat het voortrekkerschap van Van Bruggen en Du Perron betreft, heeft Heynders
zich sterk relativerend uitgelaten. In een terzijde van een artikel over
poststructuralisme in de Nederlandse literatuur- en architectuurkritiek stelt zij dat
‘de Nederlandse modernistische literatuur [...] slechts navolgde wat in het buitenland
ontstond’. In dezelfde alinea constateert ze dat het modernisme vanaf de jaren twintig
bepalend is gebleven voor de Nederlandse literatuur (Heynders 1997: 228).
De genoemde overwegingen van F & I zijn niet algemeen aanvaard, zoveel is wel
duidelijk. Toch zijn ze, op wat verspreide reacties na, niet systematisch in discussie
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geweest. Een reden te meer om ze als uitgangspunt te nemen voor de nu volgende
beschouwing over het modernisme in de Nederlandse literatuur. Daarin zullen de
temporele grenzen worden verlegd en zal een voorstel worden gedaan om het corpus
modernistische teksten te verruimen. Daarnaast zal ik ingaan op de raakvlakken en
confrontaties tussen het modernistisch verhalend proza en het existentialisme en op
de modernistische toepassingen van mythe en parodie, aspecten die mijns inziens
bij F & I onderbelicht zijn gebleven.

2. Grenzen I
F & I beperken het modernisme, voor zover zij dat in beeld willen brengen, tot de
drie decennia tussen 1910 en 1940. Daarmee sluiten ze zich aan bij de internationaal
gedeelde communis opinio ten aanzien van wat ‘high modernism’ heet. Van de
uitlopers van het modernisme in de jaren na de Tweede Wereldoorlog reppen ze niet,
en over de relatie tusen modernisme en postmodernisme laten ze zich slechts
mondjesmaat uit. Wat hun betreft is het een open kwestie of het werk van Anna
Blaman, Louis-Paul Boon, Hugo Claus, Hella Haasse, Ivo Michiels, Harry Mulisch
en andere auteurs uit de jaren veertig en vijftig wel of niet tot het modernisme
gerekend mag worden. Toch is die vraag gerechtvaardigd, al was het alleen maar op
grond van de overweging dat de aansluiting van de Nederlandstalige literatuur op
internationale vernieuwingen door de eeuwen heen onderhevig was en is aan een
zeker vertragings- dan wel naijleffect. De Nederlandse en Vlaamse receptie en
creatieve verwerking van negentiende- en twintigste-eeuwse stromingen als romantiek,
naturalisme, symbolisme, expressionisme, surrealisme en existentialisme laten zo'n
patroon zien, en het is niet meteen inzichtelijk waarom de receptie van het modernisme
zich daaraan zou onttrekken.
Ook de door F & I gehanteerde terminologie bij de verantwoording van hun
tekstcorpus roept vragen op met betrekking tot de begrenzing van het modernisme
in de tijd. Wanneer men van ‘voortrekkers’ en ‘volgelingen’ spreekt, suggereert dat
niet alleen een kwaliteitshiërachie, maar ook de stereotiepe drieslag van opkomst,
hoogtepunt en nabloei. In dat verband lijkt het alsof F & I de eerste twee fases van
het modernisme willen representeren met dezelfde namen. Met Joyce, Proust, Thomas
Mann, Larbaud, Virginia Woolf, Carry van Bruggen, Ter Braak en Du Perron begint
het modernisme, hetzij in het buitenland, hetzij in Nederland, en tegelijk beleeft het
met deze auteurs ook zijn climax. F & I wijzen weliswaar op de voorbeeldfunctie
van Nietzsche, maar beperken zich daarbij tot zijn kwaliteit van sceptisch taalfilosoof
(Fokkema/Ibsch 1984: 21). Er is ook een visie mogelijk die Nietzsches belang uitbreidt
tot zijn esthetica, cultuurkritiek en vitalisme. Nietzsche is op die manier niet zozeer
een voorloper, maar eerder het boegbeeld van het modernisme. In die hoedanigheid
verschijnt hij bijvoorbeeld in het werk van Peter Sloterdijk, een filosoof die de laatste
decennia veel werk heeft gemaakt van de herij-
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king van het modernisme in het licht van het postmodernisme (cf. Sloterdijk 1983
en Sloterdijk l986).
Het beeld van het Nederlandstalige modernisme kan er anders uit komen te zien
wanneer men Van den Akkers suggestie volgt en het dichterlijk werk van Leopold
er inderdaad bij betrekt. Daarbij wordt dan wel de afgrenzing ten opzichte van het
symbolisme problematisch; dat wil zeggen, als men ervan uitgaat dat het hier om
twee onverenigbare stromingen gaat. Bradbury en McFarlane 1976 hanteren een
brede omschrijving van het modernisme die, uitgaande van de reikwijdte van het uit
Duitsland stammende containerbegrip ‘Die Moderne’, symbolisme en decadentie
insluit als een op het ‘high modernism’ anticiperende tendens.2 Van den Akker zelf,
die aanleunt bij Scott (Bradbury en McFarlane 1976), lijkt daarin mee te gaan. Dat
daar juist in het geval van Leopold aanleiding toe is, blijkt uit de huidige stand van
het onderzoek. Ik volsta met een kort resumé.
Het vroege werk van Leopold wordt doorgaans beschouwd als een Nederlandse
bijdrage aan het van oorsprong Franse symbolisme. Anna Balakian heeft Leopold
gekarakteriseerd als de evenknie van Verlaine (Balakian 1982: 111). Anbeek, Balakian
nuancerend, heeft van ‘stemmingssymbolisme’ gesproken (Anbeek 1990: 79-80) en
Sötemann en Dorleijn hebben op grond van de impliciet door Leopold erkende
mislukking van de poging om een transcendente waarheid in en door het gedicht te
vinden deze dichter slechts partieel tot het symbolisme willen rekenen (Sötemann
1980; Dorleijn 1984). Het is vooral op grond van de bevindingen van laatstgenoemden
dat Van den Akker besloot tot een meer dan bijkomstige overeenkomst tussen Leopold
en modernisten als Eliot en Nijhoff. Ik ben geneigd dit standpunt te onderschrijven,
met één belangrijke nuance: sommige van Leopolds gedichten kunnen zo gelezen
worden dat ze de spanningen en overgangen tussen symbolisme, estheticisme en
decadentisme enerzijds en modernisme anderzijds markeren. Van Halsema heeft er
met nadruk op gewezen dat Leopold in filosofische gedichten als ‘Kinderpartij’ en
‘Cheops’ vanuit een typisch fin-de-siècle solipsisme komt tot een wereldbeeld van
modernistische snit: ‘afwijzing van de grote samenhangen, permanente ondervraging
van het ik, aanvaarding van het gedicht als het voertuig voor de kleine, tijdelijke
samenhangen.’ (Van Halsema 1994: 57) De consequentie van de gewijzigde kijk op
Leopolds positie voor de literairhistorische beeldvorming is groot. Leopold neemt
zijn plaats in naast de door F & I onderscheiden ‘voortrekkers’ en staat daarbij zij
aan zij met Valéry en Eliot, niet alleen om zijn scepsis ten aanzien van een af te
spiegelen of te construeren ideële werkelijkheid, maar ook vanwege de eigenzinnige
herschrijving van oude mythen en verhalen. Op dat laatste kom ik naar aanleiding
van Cheops nog terug. Wel moet in dit verband nog worden opgemerkt dat een
modernistisch perspectief op Leopold wordt vergemakkelijkt door het accentueren
van de thematiek en het ideeëngoed in zijn werk. Dat dit ten koste gaat van de
aandacht voor zijn - overwegend symbolistische - verstechniek, moge duidelijk zijn.
Bij Leopolds tijdgenoten treft men af en toe explorerende aanzetten in een rich-
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ting die door de schrijvers van het ‘high modernism’ tot in zijn uiterste consequenties
zullen worden geëxploiteerd. Jansonius wees er in 1973 al op dat de vertelwijze van
Van Deyssels Menschen en bergen (1889-1891), In de zwemschool (1891) en Jeugd
(1892) sporen vertoont van de stream of consciousness-techniek die Joyce in Ulysses
praktiseert. Overigens is dat ook het geval bij Van Deyssels Franse collega en
tijdgenoot Edouard Dujardin, auteur van het aan Van Deyssel én Joyce bekende Les
lauriers sont coupées (1888).3
Een aanzet tot de stream of consciousness is ook te vinden in de laatste drie
hoofdstukken van Jacobus van Looy's korte roman Gekken (1892). Een voorbeeld,
ontleend aan de slotpassage van het boek. Van Looy's alter ego Johan heeft Tanger
verlaten en bevindt zich op de boot richting Europa. Starend over de nachtelijke zee
voelt hij zich aangedaan door sensaties die hem als geestverwant van Van Deyssels
Mathilde doen kennen.
Door de smook als neerduizelend van uit de gans onzichtbre hemel, plonsde
de Atlantic gelijk een zwaar zwembeest vooruit, weerbaar knarsend,
scharmaaiend van ijzer, delvend zijn gang door de nacht.
... Wat zou het geven, wat zou er komen voor hem uit al dat duister; een
verdoemenis was de nacht, glanzend afgrondelijk, slaand’ tegen slaande
beneden... Waarom was die rookvlag in het want almaar... waarom troostte
niet wat licht hier in de zwaarte der ziel...
... O... de ontzetting beginnend, nu, nu, nu... hoog... laag... buiten, binnen,
hier en van daarginds... Hoor... het water het zwarte, het huilt... de diepte
klokt, voel de regen wimperen... het zijn al tranen... gevangen zijn ze in
de hete mond... val water in buien uit, zie ik wil ze drinken uit mijn geholde
handen...
Wat te bestaan, waar was wat licht... o, de barre angst voor het leven
voorgevoeld, van altijd allen tegen één... (Van Looy 1982: 171)
Is met Leopold de begrenzing van het Nederlandstalige modernisme enige decennia
eerder getrokken dan de door F & I aangebrachte mijlpaal 1910, ook aan de andere
kant is verruiming mogelijk en zelfs wenselijk. Wanneer we voor het gemak de door
F & I gehanteerde distinctieve kenmerken even aanhouden, is het verbluffend hoeveel
verhalende teksten van na 1940 op meer dan één kenmerk scoren. Ik behandel in het
kort enkele karakteristieke voorbeelden.
Eenzaam avontuur (1948) van Anna Blaman bevat al in de titel een ‘lexeem’
(Fokkema/Ibsch 1984: 46-47) dat in modernistische teksten een gepriviligieerde
positie inneemt. De roman handelt over de manier waarop hoofdpersoon Kosta greep
probeert te krijgen op de werkelijkheid om zich heen en de mensen die deze
werkelijkheid voor hem gestalte geven. De eenzaamheid van dit avontuur is gegeven
door de omstandigheid dat alle personages alleen menen te staan en het houvast van
sociale structuren of collectieve overtuigingen moeten missen. Het avontuurlijke ligt
in de uitdaging aan de individuele verantwoordelijkheid die deze situatie stelt.
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Gestuurd door bovenstaande parafrase zou men kunnen besluiten tot een
existentialistische inslag in Blamans roman. Voor zo'n conclusie is, gelet op Blamans
taal en stijlregister, wel degelijk aanleiding (cf. Anbeek 1986: 98-104). Eenzaam
avontuur is een tekst die laat zien hoe weinig vruchtbaar het is om te komen tot
literairhistorische classificaties van min of meer exclusieve aard. Net zoals een roman
kenmerken kan vertonen van realisme, symbolisme en decadentisme (men denke
aan A rebours van Huysmans), kan een tekst zich ook in het tussengebied van
modernisme en existentialisme bevinden. Het valt ook anders, en naar mijn mening
adequater, te formuleren: periodeconcepten (beter nog: periodiserende constructen)
zijn - tamelijk abstract uitgevallen - referentie- en leeskaders waarin men een literaire
tekst kan plaatsen. Met behulp van dergelijke kaders en gestuurd door een bepaalde
strategie maakt de interpreet nu eens deze en dan weer andere aspecten van de tekst
leesbaar. Een modelcasus in dit verband wordt geboden door Ter Braaks Hampton
Court (1931), door F & I modernistisch geïnterpreteerd (Fokkema/Ibsch 1984:
262-266), maar in 1948 door Paul Rodenko (Rodenko 1992: 72-74) ‘zuiver
existentialistisch’ genoemd, een standpunt dat Anbeek naderhand heeft herbevestigd
(Anbeek 1986: 99-100). Dit voorbeeld leert ons iets over het gewicht dat context en
situatie op een interpretatie leggen. Rodenko las Hampton Court in verband met een
debat tussen hem en Fokke Sierksma over literatuur en levensbeschouwing. Daarbij
stelde hij zich op als geestverwant van Sartre. Omdat Ter Braak tot inzet van de
discussie diende, lag het voor de hand dat Rodenko hem wilde inlijven als existentialist
avant la lettre. Het belang van F & I daarentegen was comparatistisch: ze wilden de
Nederlandse literatuur van het interbellum op de Europese kaart zetten en profileerden
Ter Braak daartoe als Nederlands representant van het modernisme.
Deze discrepantie laat onverlet dat modernisme en existentialisme verenigbaar
zijn. Sartre maakt in zijn romancyclus Les chemins de la liberté volop gebruik van
bij uitstek modernistische vertelprocédés als stream of consciousness, simultaneïteit
en montage, waarvoor hij bij Faulkner en Dos Passos de kunst had afgekeken.
Modernisten en existentialisten vinden elkaar in de erkenning van de individuele
persoonlijkheid als de maat van alle dingen. Het ‘vorm [...] geven aan een subjectieve
waarheid en ethiek’ (Vanheste 1992: 149) is van toepassing op Gide én op Sartre.
Zeer op zijn plaats in een modernistische lezing van Blamans genoemde roman is
het spelelement dat het ‘eenzaam avontuur’ optilt uit een problematiek die vanwege
de spreekwoordelijke ‘angst en walging’ al gauw als te drukkend ervaren zou kunnen
worden. Het doet denken aan de dilettantenattitude die Du Perron zo sterk bewonderde
in Stendhal, Larbaud en Gide, een houding die zijdelings verwantschap onderhoudt
met de ironische distantie van Thomas Mann. Het streven om toch vooral geen ‘dupe’
te worden, leeft zich uit in een habitus die het beste onder woorden wordt gebracht
in de beleving van Blamans personage Alide: ‘Kosta kon aandachtig luisteren naar
iemand die een ziel verborg of prijsgaf, wat vaak hetzelfde is, en hij kon dan veel
begrijpen. Peps [Alide's kleinburgerlijke minnaar. J.G.] niet, natuurlijk niet. En zij,
zij voelde altijd onfeilbaar zuiver in hoeverre dit verbergen of dit prijsgeven
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een spel zou kunnen worden, los en boven de tragiek van het geval. Eigenlijk dacht
ze dat zij er levenskunstiger op inging dan heel Kosta. Niets au sérieux nemen, tot
in het bitterst uiterste!’ (Blaman 1985: 327)
Het spelelement komt ook tot zijn recht in het schrijfexperiment dat Kosta
onderneemt. Hij werkt aan een detectiveroman die als spiegel dient van zijn ervaringen
met Alide. Het is hem er daarbij om te doen een psychologisch probleem te
onderzoeken: ‘bestaat reëel de onderscheiding van schijn en wezen, van geheim
leven achter het gepresenteerde waarneembare?’ (Blaman 1985: 184). Kosta begrijpt
al snel dat deze vraag onoplosbaar is, maar hij hoedt zich ervoor daaronder al te diep
gebukt te gaan, zelfs nu hij moet toegeven dat hij Alide letterlijk van zich afschrijft:
‘Niet te ernstig moest ik het me indenken, maar avontuurlijk, speels’. (Blaman 1985:
187).
De verdubbeling in de verhaallijn brengt Blaman andermaal in het gezelschap van
Gide en Du Perron. Eenzaam avontuur is net als Les faux-monnayeurs en Het land
van herkomst een dubbelroman (Maatje 1964). Met Gides spreekbuis Edouard en
Du Perrons alter ego Arthur Ducroo is Blamans Kosta auteur van professie. In de
handeling krijgen het schrijfproces en de reflectie daarop een prominente plaats
toebedeeld. We worden niet alleen geïnformeerd over de voortgang van het schrijven,
maar moeten er ook aan de hand van de concrete teksten van doordrongen raken dat
het ingebedde verhaal als spiegeltekst functioneert. Het betreft hier een karakteristiek
modernistisch procédé, dat we ook aantreffen in Louis-Paul Boons De
Kapellekensbaan (1953). Hier is zelfs sprake van meer spiegelteksten: het
Ondineke-verhaal, de Reinaert-verhalen en de gesprekken tussen Boontje en zijn
vrienden, die het lezerspubliek vertegenwoordigen. Met dat al bezit de roman van
Boon het kaleidoscopische karakter dat ook te vinden is in hoog-modernistische
werken als Döblins Berlin Alexanderplatz en Dos Passos' Manhattan Transfer.
De reflectie op het schrijfproces stelt het probleem van (de onderlinge
verwisselbaarheid van) fictie en werkelijkheid en in relatie daarmee ook dat van
leugen en authenticiteit. Dankzij de nadrukkelijke en geëxpliciteerde wijze waarop
deze beide kwesties met elkaar worden verweven, onderscheiden modernistische
teksten zich van postmodernistische. Doorgaans wordt authenticiteit door postmoderne
schrijvers en denkers ontmaskerd als een begoocheling. Kenmerkend is het door Du
Perron aan Malraux ontleende motto voor Het land van herkomst dat zegt dat men
in zichzelf naar iets anders moet zoeken dan zichzelf om zich gedurende lange tijd
te kunnen observeren. Du Perron geeft daarmee aan dat zijn spiegelgestalte Ducroo
een personage is dat hij middels fictie op afstand zet, maar ook dat deze distantie
allereerst dient tot een kritisch zelfonderzoek waaraan een ethische dimensie eigen
is. Bij Blaman, Boon, Hella Haasse, Harry Mulisch, Monika van Paemel, Leo Pleysier
en Walter van den Broeck, om maar een aantal vooraanstaande Nederlandse auteurs
van de afgelopen halve eeuw te noemen, treft ons hetzelfde.
Concentratie op het thema van het zich al schrijvende een weg banen naar de eigen
persoonlijkheid kan behulpzaam zijn een literaire tekst nadrukkelijker in modernis-
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tisch context te plaatsen dan doorgaans pleegt te gebeuren. Maurice Gilliams' roman
Elias of Het gevecht van de nachtegalen (1935) kan worden gelezen als het verslag
van een zoektocht naar een verleden dat via de vertelwijze letterlijk als tegenwoordige
tijd verschijnt, maar ook als een onderzoek naar de waarheid omtrent de eigen
identiteit. Elias, die zich gesteld ziet voor het probleem dat het begrip ‘ik’ opwerpt,
zoekt een balans tussen speelse maskerade en diepborende zelfanalyse. ‘Zó heb ik
zelf schuld aan de verduisteringen, die zich bijwijlen in mij voordoen. Ik woel steeds
opnieuw mijn diepste bodem om en om, in de waan op die manier achter de waarheid
te komen.’ (Gilliams 1984: 903)

3. Grenzen II: Revisor-proza tussen modernisme en postmodernisme
In 1974 wordt het literaire tijdschrift De revisor opgericht. Het blad vormt een podium
voor een nieuwe Nederlandse schrijversgeneratie, met daaronder vooraanstaande
representanten als Nicolaas Matsier, Frans Kellendonk, Doeschka Meijsing, Willemjan
Otten en A.F.Th. van der Heijden, alias Patrizio Canaponi. Dat De revisor zich. in
zijn poëticale oriëntatie positioneert in het grensgebied van modernisme en
postmodernisme4, wordt duidelijk als we zien hoe de literaire canon er is samengesteld.
Er komen de namen in voor van Henry James, Svevo, Nabokov, Borges en
Gombrowicz. Nederlandse auteurs die naar de ogen worden gezien zijn Vestdijk en
W.F. Hermans.
Elrud Ibsch heeft de verhouding tussen modernisme en postmodernisme beschreven
als ‘een rationeel-reflecterende verwerking van de epistemologische (met inbegrip
van de linguïstische en ethische) twijfel’ versus een ‘verwerking ervan in het
postmodernisme van mimetische aard’. De problematisering van de epistemologische
positie als zodanig geldt in haar visie als het continue element (Ibsch 1989: 351-352).
Het rationeel-reflecterende vinden we dan vooral in het werk van Matsier, Kellendonk
en Otten. Het verhalend werk van deze auteurs tendeert sterk naar de essayistiek,
zoals dat ook al het geval was bij Gide en Du Perron.
Van de Revisor-schrijvers blijken vooral Kellendonk, Doeschka Meijsing, A.F.Th.
van der Heijden en Otten een overwegend modernistische poëtica te hanteren. De
constructie van een literaire tekst wordt gezien als een middel om met de scheppende
verbeelding als instrument een chaotische werkelijkheid en de plaats van het subject
daarin zo te ordenen dat ze, zo niet te kennen of de doorgronden, dan toch te beheersen
valt, al is het maar voor het moment dat de artistieke ervaring duurt. Er is sprake van
een streven naar tekstuele coherentie en connectiviteit, dat zijn beslag krijgt in clusters
van motieven, metaforen en associaties. Frans Kellendonk, enige jaren redacteur van
De revisor, profileert deze opvattingen in een twistgesprek met Maarten 't Hart,
waarbij hij zich nadrukkelijk beroept op Joyce, Virginia Woolf en Nabokov
(Kellendonk 1980). Naderhand kiest hij in zijn zeer selectieve vertaalpraktijk voor
auteurs als Henry James en Wyndham Lewis.
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Deze in de kern nog altijd modernistische literatuur- en levensopvatting krijgt haar
literaire verwerking in romans als Robinson en Utopia van Doeschka Meijsing, in
de verhalenbundels Oud-Zuid en Onbepaald vertraagd van Nicolaas Matsier, Bouwval
van Frans Kellendonk en Schibboleth van Hedda Martens en de romancyclus De
tandeloze tijd van A.F.Th. van der Heijden. Het construeren van coherentie en zin
waar doorgaans slechts te ontwaren valt, krijgt niet zelden gestalte in het
handelingsmotief van het ordenen, beschreven als een activiteit van archivarissen
(Matsier, ‘Scheltema Oostersche Kunst’, Meijsing, Tijger tijger), lexicografen (Hedda
Martens, Schibboleth, Meijsing, Utopia) en bibliothecarissen (Kellendonk, Letter &
Geest). Ik geef enkele poëticaal getoonzette citaten om dit punt te adstrueren.
‘De oppervlakte is zus en zo, de onderstroom is totaal anders. Die is
labyrintisch, flauwekul eigenlijk vanuit de oppervlakte bezien. Welnu, de
verbeelding kan die labyrintische gang van mensen naar boven halen. Dat
is enerzijds macht over de werkelijkheid, omdat je de onzichtbare
werkelijkheid naar boven haalt, anderzijds is het herstel van evenwicht.’
(Doeschka Meijsing in Van Deel 1976: 16)
‘Ik probeer een eenheid te scheppen, zin te geven, hoe voorlopig ook, aan
alles wat ik om me heen zie, orde op zaken te stellen; een wereldbeeld,
een levensbeschouwing te vinden, niet door die abstract te formuleren,
maar concreet, door situaties te onderzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat
dat esthetisch bezigzijn van mij, dat toewerken naar een structuur, maar
een fraaie boog, niet zomaar een willekeurige neurose is, maar verband
houdt met de manier waarop iedereen in het dagelijkse leven met zijn
bestaan in het reine moet zien te komen. Iedereen probeert eenheid te
scheppen.’ (Kellendonk 1984: 23)
‘Ik ga ervan uit dat je alles wat je aan armzaligs en rottigs op je weg
tegenkomt, en waar je niet omheen kunt, achteraf moet kunnen omsmeden,
omsmelten tot iets moois, dat tegelijkertijd - verhevigd - de herinnering
aan de gruwel in zich bergt. Dat is mijn manier van zien... Als je me daarom
een dichter wilt noemen, ga je gang. Ik zet er geen letter van op papier...
Zo probeer ik de daden van mijn vader in een zodanig licht te
manoeuvreren, dat ze hun diepere, geheime betekenis verraden, en ze hun
volstrekte nutteloosheid verliezen. Ze louter realistisch bezien zou
betekenen hun absurditeit en zinloosheid benadrukken.’ (Van der Heijden
1983: 376)
‘Alles wat we maken of bedenken dient ons tot vehikel. Niet alleen de
steen die we slijpen tot bijl, of een dierenhuid die we bewerken tot tweede
huid - ook de eerste afbeelding van de oeros is, zodra het op de wand van
een grot wordt gegrift, en daarmee in ons geheugen, een vehikel. Het
vervoert werkelijkheid naar bewustzijn en het bezielt, omdat het
tegelijkertijd uit ons bewustzijn voortvloeit, de werkelijkheid. Wat voor
een oeros op een flakkerende rotswand geldt, geldt ook voor het woord,
voor taal: het transporteert werkelijkheid naar bewustzijn, het transporteert
bezieling naar werkelijkheid. De werkelijkheid is onkenbaar, maar dat is
het bewustzijn ook. De twee kennen we alleen dankzij elkaar, we kennen
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ze alleen terwijl er tussen hen iets heen en weer beweegt. Een woord, een
denkbeeld, een maaksel.’ (Otten 1994: 282)
Omdat ik in dit korte bestek niet alle hiervoor genoemde Revisor-auteurs kan
behandelen, ga ik bij wijze van exempel wat nader in op het werk van Doeschka
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Meijsing. Hoewel ze zelf heeft laten weten dat ze in haar debuut, de verhalenbundel
De hanen, sterk op (de bij uitstek als postmoderne auteur beschouwde) Borges is
georiënteerd, domineren ook daarin de modernistische aspecten, en dat is voor het
verdere vervolg van haar werk blijven gelden. F & I zien de individualisering van
het personage als een onderscheidend kenmerk van het modernisme ten opzichte van
het realisme. Zij spreken in dit verband van ‘losmaking uit het netwerk van materiële
krachten en andere door de omgeving bepaalde factoren’. (Fokkema/Ibsch 1984: 41)
Bij Meijsing manifesteert deze tendens zich in het streven van alle hoofdfiguren om
zich te bevrijden van als knellend ervaren structuren: die van sekse, seksuele identiteit
en familie (Robinson, De kat achterna, Tijger tijger) en geschiedenis (Tijger tijger,
Utopia).
Een ander punt van affiniteit dat het werk van Meijsing verbindt met het ‘high
modernism’ betreft de functie van de kunst. Veelal, bijvoorbeeld bij Thomas Mann,
Proust en Gide, wordt aan het schrijven de mogelijkheid toegekend een zingevend,
zo niet ‘helend’ inzicht in het bestaan te verwerven. Soms vindt dit vermogen ook
in andere kunsten, bij Thomas Mann en Proust de muziek, in Virginia Woolfs To the
lighthouse de schilderkunst. Wanneer in laatstgenoemde roman Lily Briscoe na vele
jaren haar onaffe schilderij weet voltooien, is dat ook het moment waarop zij en alle
andere personages een zekere mate van verzoening weten te bereiken: met de dood
van Mrs. Ramsay, met voordien als onvolkomen ervaren familiebanden, en zo meer.
Meijsing gaat in haar roman Vuur en zijde een stap verder door bij dit helende
vermogen van de kunst een vraagteken te zetten. Net als in To the lighthouse speelt
een schilderij een belangrijke rol in de herinnering aan en de treurarbeid om een
geliefde dode. Marthe doet haar uiterste best een portret van haar minnares Didi te
schilderen, maar stuit daarbij op een blokkade die wordt opgeworpen door het mengsel
van fascinatie en angst dat Didi haar inboezemt. Nadat ze haar ten einde raad heeft
weggestuurd, komt Didi bij een auto-ongeluk om het leven. Pas jaren later slaagt
Marthe erin het portret alsnog af te maken. Dat gebeurt op de dag dat Didi's broer
Max bij haar op bezoek komt om over zijn zus te praten. Terwijl ze met elkaar in
gesprek zijn, breekt er brand in het atelier uit. Max en Marthe doen nog moeite Didis
portret te redden, maar bekopen dat met hun leven, als het al niet zo is dat ze zich
bewust met de dode verenigen. Dat laatste laat zich afleiden uit de woorden van een
ooggetuige: ‘Ze leken gelukkig, verliefd, verheven. Ze hielden het schilderij vast en
bedoelden allebei iets anders. Of toch hetzelfde?’ (Meijsing 1992: 8)
Ook in de roman De weg naar Caviano is rouwverwerking het centrale thema.
Een groep vrienden is bij elkaar om de spoorloze verdwijning van een van hen te
gedenken. Net als in To the lighthouse gaat het niet om het sterfgeval op zichzelf,
maar om wat dat doet met de nabestaanden. Zonder dat het door Woolf en Meijsing
met zoveel woorden wordt gezegd, is het evenwicht bij de Ramsays én in de Hollandse
vriendengroep zoek na het verlies van degene die er het hart van was. Waar bij
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Woolf vader en kinderen zich aan het slot stilzwijgend verzoenen op hetzelfde moment
dat Lily haar beslissend penseelstreek zet, valt bij Meijsing de groep juist uit elkaar.
Zelfs de opofferingsgezinde schilderes Mar (een naam die een gedeeltelijke herhaling
van Martha uit Vuur en zijde te zien geeft en wellicht mag worden opgevat als een
toespeling op de nijvere Martha uit het elfde hoofdstuk van het Johannesevangelie),
kan dat niet tegenhouden.
In haar recente Alexander-roman De tweede man doet zich een bij uitstek
modernistisch procédé voor: de vermenging van mythe of gemythologiseerde historie
en eigentijds verhaal. Dat brengt ons bij Meijsings houding tegenover de geschiedenis.
Bij herhaling heeft ze de idee gearticuleerd dat niets ooit echt voorbij is, dat wij door
allerlei tradities, genetische relaties en andere banden verbonden zijn met het verleden.
Deze verbondenheid manifesteert zich bij haar in een keten van verhalen, die zowel
de grote geschiedenis als kleine geschiedenissen omvat. De laatste categorie komt
expliciet aan bod in de roman Utopia, die als ondertitel ‘de geschiedenissen van
Thomas’ draagt. De twee hoofdpersonen van het boek, Thomas en Doeschka, wisselen
hun werk aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal af met het voorlezen van
krantenberichten en het vertellen van sprookjes, anekdotes en persoonlijke
wederwaardigheden. Stuk voor stuk zijn het ‘petites histoires’5, maar in die
hoedanigheid waterdruppels waarin zich een heel universum spiegelt. Thomas, een
exacte en rationele geest, staat voor de precieze herinnering; Doeschka op haar beurt
representeert de verbeelding, die herinneringen omvormt tot emblematische beelden
en de voorbije geschiedenis in het hier en nu weet te incorporeren. Kenmerkend voor
haar instelling is wat ze zegt over de beeldenaar op een antieke munt, door Thomas
meegebracht van een van zijn reizen: ‘Wat ik door het vergrootglas zie is wat zonder
dat niet te zien is: door het slaan van de munt, is er een uitdrukking op het profiel
van de jongen ontstaan, straalt er iets van de werkelijkheid van het brons af.
Verbazing, de jongen heeft onder de hamer een uitdrukking van verbazing op zijn
gezicht gekregen. En alleen daardoor leeft er onder het vergrootglas iets dat een kier
open zet in mijn hoofd.’ (Meijsing 1982: 29)
In de verbeelding van het verleden op een manier die breekt met de grenzen van
tijd en ruimte spitst zich een aspect van het modernisme toe dat markant tot uiting
komt in Prousts romancyclus A la recherche du temps perdu. Het persoonlijke
verleden van de verteller wordt daar present gesteld in de taal en de narratieve
structuur. Geschiedenis, dat wil zeggen losse feiten, transformeert tot zinvol en
zingevend verhaal. Du Perron mag zich dan tegenover Vestdijk hebben verweerd
tegen de hem toegeschreven verwantschap met Proust (Du Perron 1979: 286, 306),
Het land van herkomst heeft wel degelijk affiniteit met de Recherche. Nog duidelijker
is dat in Vestdijks Anton Wachter-romans, zoals het ook duidelijk is in A.F.Th. van
der Heijdens romanproject De tandeloze tijd.
Meijsing lijkt ook op het punt van de relatie tussen verhaal, geschiedenis,
herinnering en verbeelding meer affiniteit te hebben met Virginia Woolf, waarbij
dan spe-
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ciaal te denken valt aan Orlando. De hoofdpersoon van deze roman overleeft ruim
drie eeuwen en beleeft in die tijdsspanne de metamorfose van man tot vrouw. Ook
in Meijsings werk spelen gender en genderwisselingen in relatie tot identiteitsvorming
een belangrijke rol.

4. Identiteit
Woolfs Nederlandse tijdgenoot Slauerhoff schreef met Het verboden rijk een
verhalende tekst waarin andermaal wordt gebroken met de conventionele grenzen
van tijd en ruimte. Nadat de handeling is begonnen met het relaas van de Portugese
kolonisatiepogingen in het verre Oosten gedurende de zestiende eeuw, ontwikkelt
zich in de tweede helft van de roman een verhaalstreng die gaandeweg steeds sterker
wordt vervlochten met oorspronkelijke lijn. Verleden en heden vallen tenslotte zelfs
samen in één persoon, waarin de dichter Camoes en een anonieme marconist van de
wilde vaart samensmelten.
Bij Slauerhoff staat de thematiek niet zozeer in het teken van identiteitsconstructie
of identiteitsverruiming, maar draagt het cachet van het bij uitstek modernistische
gegeven van de depersonalisatie (cf. Gomperts 1981: 76-90; Janssens 1997). Daarmee
gepaard gaat een vorm van onthechting waarvoor Slauerhoff het ‘verboden rijk’
China, kernland van het boeddhisme, als passende achtergrond gebruikt. In een
vervolgroman, Het leven op aarde (1934), komt dit aspect nog sterker tot uiting.
Zoals Francken al eerder heeft betoogd, verliest het verwijt dat sommige critici
Slauerhoffs verteller maken inzake de tijdsaanduidingen in deze context aan relevantie.
Het verboden rijk is immers geen chronologisch vertelde avonturenroman of een
historische roman met nauwkeurig verantwoorde data, maar een ideeënroman waarin
de individuele tijd van leven is opgenomen in een alomvattende duur. (Francken
1977: 45, 60, 70)
Tot nu toe is Gomperts de enige geweest die Het verboden rijk een modernistische
context heeft gegeven (Gomperts 1973: 13). Merkwaardig genoeg heeft hij zelf die
context weer te niet willen doen door in de herdruk van zijn analyse de verwijzingen
naar Eliot (The hollow man), Musil (Der Mann ohne Eigenschaften), Sartre (La
nausée) en Ter Braak (Hampton Court) te schrappen (Gomperts 1981: 76-90).
Het zou de moeite waard zijn om het werk van Slauerhoff, die in zijn poëtisch
werk nadrukkelijk aandacht besteedt aan het sinds Baudelaire in zwang gekomen
thema van de lesbische liefde, te betrekken in een studie naar de modernistische
reflectie op sekse, gender en identiteit, al was het alleen maar bij wijze van masculien
contrapunt. Bonnie Kime Scott, die in Refiguring Modernism: the Women of 1928
enig literatuursociologisch voorwerk voor zo'n studie heeft verricht en daartoe
modernistische schrijfsters mede beziet in de lachspiegel van mannelijke collega's
als Pound, Wyndham Lewis, Eliot en anderen, besteedt in haar slothoofdstuk aandacht
aan Orlando op een manier die zich laat extrapoleren naar het werk van Meijsing en
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Slauerhoff, maar ook naar Carry van Bruggen en Hella Haasse. Wat Van Bruggen
betreft, valt op dat F & I niet ingaan op een mogelijk genderspecifieke bepaaldheid
van de door hen geanalyseerde roman Eva. Ze laten een dergelijke visie aan Ter
Braak, uit wiens essay ‘De bewuste vrouw en haar roman’ (Ter Braak 1950) zij ruim
citeren, zonder zijn stelling betreffende Van Bruggens ‘specifiek vrouwelijk synthese’
te onderschrijven (Fokkema/Ibsch 1984: 251). Onderzocht zou moeten worden of
de behoefte, uitgesproken bij monde van het personage Eva (Van Bruggen 1984:
77), om ‘alles van de hemel en alles van de aarde’ te willen omvatten in liefdevol en
helend begrip, meer voorkomt bij vrouwelijke dan bij mannelijke modernisten, of
dat de schijn hier bedriegt.
Om dit beknopte excurs naar vrouwelijke modernisten van Nederlandse origine
af te ronden, wil ik de aandacht vestigen op Hella Haasse. Het is publiek geheim dat
zij in de literatuurgeschiedschrijving van de naoorlogse decennia enigszins buiten
beeld is gebleven. Dat buitenstaanderschap is min of meer opgelegd door de
omstandigheid dat poëticale debatten en normdoorbreking bepalend zijn voor het
latere literairhistorisch perspectief en de daarmee samenhangende canonvorming
(vgl. Vogel 1998). Het oeuvre van Haasse zou beter tot zijn recht komen wanneer
het binnen het kader van de modernistische continuïteit zou worden bezien. Het
zoeken naar persoonlijke identiteit, vaak gesymboliseerd in het beeld van de tocht
door het labyrint, staat in dit werk centraal. Haasses figuren ervaren zich als
kamelontisch, heterogeen en diffuus, maar streven er hoe dan ook altijd naar greep
te krijgen op het eigen ik en het een plaats te geven vanwaaruit de chaos kan worden
bezworen. Het construeren van een sluitend levensverhaal is daartoe een geëigend
middel, (vgl. Goedegebuure 1989: 85-98)
Een richtinggevend citaat voor Haasses affiniteit met het modernisme is te vinden
in het relaas over Giovanni Borgia, hoofdpersoon van De scharlaken stad (1954).
Borgia, die zich door de onzekerheid aangaande zijn afkomst belemmerd voelt in de
drang zichzelf als een ‘afgerond geheel’ te ervaren, laat zich leiden door een adagium
van zijn pleegmoeder: ‘De mens is, door een geloof, een overtuiging, de concentratie
van heel zijn wezen op een bewust gekozen doel. Alles waarvoor het waard is te
leven en te sterven, bestaat bij de gratie van onze menselijke wil. [...] De beheersing,
de vorm willen, juist wanneer alles ons dreigt te ontzinken, dat is bewust handelen.
Wie handelt, wordt nooit speelbal, een slachtoffer. Door mijn wil om onder alle
omstandigheden voor mijzelf een vorm te scheppen, ben ik vrij.’ (Haasse 1990: 125)
Dat Haasse opvallend vaak kiest voor het genre van de historische roman, lijkt me
niet in tegenspraak met de modernistische code zoals F & I die formuleren. Herijking
van het verleden en herschepping van de oude verhalen met behulp van moderne
verteltechnieken (die in Haasses geval quasi-documentaire en collage omvatten) past
daar juist bij uitstek in.
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5. Mythe en geschiedenis
Nadat F & I er op hadden gepreludeerd (Fokkema/Ibsch 1984: 41), vroeg Michael
Bell recentelijk ruime aandacht voor plaats en functie van de mythe in modernistische
teksten. Hij betoogde dat de relativering van de waarheidsclaim van religie en
wetenschap een nieuwe visie op de verklaringswaarde van mythen mogelijk maakte.
Anders dan in een archaïsch dan wel premodern verleden kennen modernistische
auteurs aan de mythe geen ultieme betekenis meer toe. Aan de andere kant zijn ze
ervan doordrongen dat het onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk is bepaalde waarden
te formuleren, hoe betrekkelijk de status daarvan ook is. Pas na de postmodernistische
omslag verdwijnt het laatste greintje vertrouwen in de unificerende en zingevende
potenties van mythe en metafoor (Wasson 1969).
Vanwege het door Bell beklemtoonde sceptische en anti-metafysische karakter
van de modernistische ‘mythopoeia’ valt er veel voor te zeggen om Leopolds grote
gedicht Cheops als een modernistische tekst op te vatten. Van Halsema's interpretatie
van de slotregels (‘hij is geboeid door de symbolen / van het voormalige en hij hangt
erin’) kwam er al op uit dat alle pogingen om in de werkelijkheid een bezield verband
te zien, of dat nu metafysisch dan wel esthetisch is, als illusoir worden afgedaan.
‘Het kunstwerk blijkt een buitengewoon nietig iets te zijn te midden van het eerder
opgeroepen universum, het blijkt geen waardevolle aanwijzingen te bevatten over
de zijnswijze van dat universum.’ (Van Halsema 1999: 41) In die visie anticipeert
Leopold op de scepsis die we ten aanzien van de kunst uitgesproken zagen in
Meijsings Vuur en zijde. Daarnaast stemt Cheops overeen met
exemplarischmodernistische teksten als Ulysses en The Waste Land op het punt van
het eclecticisme waarmee mythologische, historische en literaire architeksten worden
herschreven tot een alternatieve mythe.
In de Nederlandse poëzie en romanliteratuur van de twintigste eeuw komt een
groot aantal vergelijkbare teksten voor. Van den Akker 1994 heeft al gewezen op de
overeenkomsten tussen Nijhoffs Awater en The Waste Land op het punt van de
vervlechting van beelden uit de eigentijdse werkelijkheid met oude, deels
mythologische teksten. De oude verhalen vormen het klankbord waartegen nieuwe
inzichten resoneren. Wanneer het perspectief wordt verruimd tot de modernistische
mythopoeia in het algemeen, komt ook Nijhoffs gedicht ‘Het veer’, met daarin een
antimetafysische herschrijving van de - naar het twintigste-eeuwse Holland verplaatste
- legende van Sint Sebastiaan, in een ander licht te staan. Enigszins vergelijkbaar is
de casus van Gorters epos Pan: ook daarin treedt een oorspronkelijk-mythologische
figuur op in de eigentijdse setting van techniek, stakingen en revolutie. Toch is
Gorters werk al te zeer een allegorie in post-symbolistische trant om een
herinterpretatie in modernistische trant met succes te kunnen doorstaan.
Anders ligt het bij Vestdijks roman Aktaion onder de sterren (1941), opgedragen
aan Ter Braak.
Op het eerste gezicht betreft het hier een historische roman die zich afspeelt in het
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Griekenland van voor de Dorische volksverhuizing. Mythische personages, zoals de
titelheld Aktaion en de centaur Cheiron spreken er met elkaar als twintigste-eeuwse
intellectuelen. Nu zou men deze eigenaardigheid nog kunnen schrijven op rekening
van het genre, dat zich nooit los kan maken van stijl, idioom, literatuur- en
levensopvattingen van de individuele historisch-romancier en zijn tijd. Maar Vestdijk
gaat verder door verschillende romanfiguren te laten reflecteren op de genese en
groei van religieuze mythen in het algemeen en de Griekse in het bijzonder. De
geestelijke en wereldlijke machthebbers in het gezelschap zijn zich ervan bewust dat
het creëren van godsbeelden gerichte belangen dient. Daartoe krijgen gewone
stervelingen de status van Olympiërs en moeten matriarchale vruchtbaarheidsriten
rond Artemis en Demeter plaatsmaken voor de zoveel ordelijker cultus van de
patriarchale zonnegod Apollo.
Het hoeft geen betoog dat deze voorstelling van zaken niet zozeer een adequate
representatie van de archaïsch-Griekse cultuur is, dan wel een verhalende illustratie
van de thesen die de amateur-godsdienstfenomenoloog Vestdijk tezelfdertijd uitdenkt
ten behoeve van zijn studie De toekomst der religie (1947). Wat dit laatste betreft
behelzen Cheirons woorden en daden deze thesen bij wijze van notedop: de centaur,
die letterlijk de tragische belichaming is van de mens die streeft naar het goddelijke
zonder zich geheel aan het dierlijke te kunnen ontworstelen, overtuigt zijn gehoor
van de realiteit van de door hem gemanipuleerde religieuze projecties en slaagt erin
Aktaions metamorfose én apotheose te bewerkstelligen.
Ook in Marnix Gijsens Joachim van Babylon (1947) en Lampo's De belofte aan
Rachel (1952), romans waarop ik vanwege de beperkte omvang van dit artikel niet
kan ingaan, is steeds sprake van een herschrijving van een oude mythe in het licht
van een modernistische probleemstelling.
Hoezeer de mythopoeia alle genres doorsnijdt, moge blijken uit het gebruik dat
Carry van Bruggen en Menno ter Braak maken van mythische concepten ter
structurering van hun betoog. Van Bruggen projecteert in de oppositie
Prometheus-Jupiter haar onderscheid distinctiedrift/eenheidsdrift. Ter Braak gebruikt
in Politicus zonder partij en De nieuwe elite de figuren van Reinaert de Vos en
Odysseus om zijn politiek-sociale denkbeelden gestalte te geven. In alle gevallen
betreft het een eclectische herschepping van een beeld dat in het collectieve bewustzijn
sterotiepe trekken heeft gekregen.
Ook bij de modernistisch beïnvloede auteurs rond De revisor doet zich de
herschrijving van mythen en oude verhalen met grote frequentie voor. Zo tonen
Matsier en Meijsing zich gefascineerd door de antieke mythologie en geschiedenis
en vormen bijbelse teksten een belangrijke bron voor het werk van Meijsing en
Kellendonk (cf. Goedegebuure 1993: 66-84 en Goedegebuure 1996: 117-133). Een
kenmerkend voorbeeld van herschrijving is Ottens dichtbundel Paviljoenen. Uit
Homerus' Odyssee isoleert Otten de figuur van Penelope in haar bijna archetypische
hoedanigheid van het vleesgeworden wachten. Hij kiest voor haar een bestemming
die is afgestemd op een man die louter afwezigheid is, ‘idee’. Daarmee wordt
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de verhouding tussen Penelope en Odysseus emblematisch voor huwelijks- dan wel
liefdesrelaties in het algemeen. Wat mannen en vrouwen met elkaar verbindt, is niet
de ervaring van lichamelijke nabijheid, maar het beeld dat ze zich van elkaar vormen.
Dat bindt hen niet alleen, het houdt hen ook gescheiden. Het laken dat ze samen
opvouwen, brengt hen niet echt tot elkaar, ze kunnen het hoogstens ‘verkleinen tot
/ een pak ter grootte van een plattegrond’. (Otten 1991: 31) Penelope bekent dat ze
met haar ‘laaiende kijken’ Odysseus op een toneel heeft geplaatst waar hij dankzij
het tegenlicht tot een silhouet wordt. Tussen de moedervlekken op zijn lichaam
construeert ze sterrenbeelden, zoals ze omgekeerd haar afwezige echtgenoot ontwaart
in de hemellichamen, ‘één weefsel tussen talloos en / lukrake punten’. (Otten 1991:
11). Het liefst is haar de mist, waarin de schim van de vermiste man de realiteit van
een droomgeliefde krijgt. En het kleed dat ze weeft en telkens weer uitrafelt, is de
veruiterlijking van haar hersenspinsels.
Zoals Nijhoff dat deed met de legende van Sint Sebastiaan in ‘Het veer’,
transponeert ook Otten zijn mythe naar een twintigste-eeuwse bühne. Het decor is
dat van een Waddeneiland, waar de vloedlijn bezaaid ligt met het luxe-afval van
jerrycans en tennisschoenen. Penelope speelt er badminton of zit op haar terras. Met
die specifieke couleur locale benadrukt Otten het tijdloze dat hij zijn versie van het
homerische verhaal geven wil.

5. Parodie
In bepaalde gevallen neemt de modernistische herschrijving van oude mythen het
karakter van een travestie aan. In de woorden van Paul Claes: figuren uit een klassiek
epos kunnen in een moderne tekst met een mythologisch substraat zodanig worden
getrivialiseerd dat het effect komisch is (Claes 1988: 209). In deze omschrijving
heeft de travestie het nodige gemeen met de parodie, als ze daar al geen specifieke
verschijningsvorm van is. Kan men nu zeggen dat Ulysses een travestie is van de
Odyssee? Zo eenvoudig is het niet. Ondanks de evidente trivialisering is Bloom in
zijn intertekstuele relatie tot Odysseus meer dan alleen maar een stripfiguurachtige
held. Hij is tegelijk ook een type, mijnentwege het type, van de moderne mens op
zoek naar authentieke waarden.
Linda Hutcheon heeft naar aanleiding van het door haar geanalyseerde gebruik
van de parodie in postmodernistische teksten opgemerkt dat het in zulke gevallen
twee kanten uit kan: ‘As form of ironie representation, parody is doubly coded in
political terms: it both legitimizes and subverts that which it parodies’ (Hutcheon
1991: 225-226, 230). Ik durf de stelling aan dat in modernistische literatuur de balans
doorslaat naar de nieuwe legitimering, dit in het kader van het construeren van nieuwe
inzichten en waarden, terwijl in de postmodernistische literatuur de ‘witty ridicule’
domineert.
Om dit te illustreren ontleen ik een paar voorbeelden aan het werk van de naoor-
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logse Nederlandstalige auteurs Claus en Mulisch.7 Van Claus is bekend dat hij evenals
Eliot gegrepen was door Frasers standaardwerk The golden bough. Vooral de door
Fraser behandelde vegetatiemythen spraken zozeer tot de verbeelding van Claus, dat
hij ze keer op keer in zijn oeuvre verwerkte, veelal in combinatie met de door Freud
geherinterpreteerde Oedipusmythe. Relevante teksten in dit verband zijn De
Oostakkerse gedichten (die nogal wat aan Pound te danken hebben), De hondsdagen
en De verwondering (Claes 1984: 139-198). Het typeert Claus als travestiebeluste
modernist dat hij de mythische achtergrond van zijn werk aan het zicht onttrekt door
een alledaagse, vaak banale situering van de fabel. Zo kan het de lezer gemakkelijk
ontgaan dat in de roman Omtrent Deedee en het toneelstuk Vrijdag de structuur van
de rooms-katholieke mis bepalend is voor compositie en handeling. Iets vergelijkbaars
doet zich voor in de roman Het verlangen, elders door mij geanalyseerd op
intertekstuele relaties met het oudtestamentisch verhaal over aartsvader Jakob. Ik
wees er bij die gelegenheid op hoezeer Claus zijn mythologische stof defragmenteert
en opnieuw monteert, en gebruikte daarbij de term ‘collage’. (Goedegebuure 1997:
38-53). Ook om die reden hecht ik eraan Claus te plaatsen in de context van
voorgangers als Eliot en Pound. Dat deze affiniteit het Claus nog altijd mogelijk
maakt te putten uit een schier onuitputtelijk reservoir, moge blijken uit recent werk
als de romans De geruchten en Onvoltooid verleden tijd.
Ook bij Harry Mulisch is sprake van travestie met parodistische trekken en
mythopoeia in de betekenis die Michael Bell er aan toekent. Parodistisch zijn de
homerische zangen in Het stenen bruidsbed (1959), ingelast als Fremdkörper in de
tekst om een vervreemdingseffect op te roepen. Ze moeten de lezer bewust maken
van het onaanvaardbare van de heroïsch-epische en esthetiserende kijk op
oorlogsgeweld. Mythenmaker wordt Mulisch in verschillende verhalen uit De
versierde mens (1957), waar de alledaagse realiteit in een bovennatuurlijk en zelfs
mysterieus licht komt te staan. Een latere novelle als De elementen (1988) zet deze
trend voort. Mulisch onderscheidt zich hier van Claus: hij mythologiseert de
werkelijkheid waar Claus de mythe banaliseert. Beide operaties lijken me overigens
verenigbaar met de modernistische traditie.

6. Conclusie
Ik heb in dit artikel gepleit voor een ruimer gebruik van het van origine als
periodiseringsconcept gedefinieerde begrip modernisme dan het geval is in de
overzichtsstudie van Fokkema en Ibsch. ‘Modernisme’ kan nuttige diensten bewijzen
wanneer het wordt geoperationaliseerd in het kader van een leesstrategie waarmee
de continuïteit van de Nederlandstalige literatuur tussen 1890 en 2000 in een kader
kan worden gevat. Als belangrijk trefwoord voor die continuïteit kan de frase
‘epistemologische twijfel’ (Ibsch 1989) gelden. Zij voorziet daarmee decadentisme,
modernisme, existentialisme en postmodernisme van een doorlopende lijn. Om

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

29
het uit te drukken met behulp van een viertal auteursnamen: Leopold, Nijhoff, Blaman
en Matsier.
Aan mogelijk als modernistisch te lezen teksten zou ik werk willen toevoegen van
J.H. Leopold, J. Slauerhoff, Maurice Gilliams, Marnix Gijsen, Anna Blaman,
Louis-Paul Boon, Hella Haasse, Harry Mulisch, Hugo Claus, Hubert Lampo,
Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier, Frans Kellendonk, Willem Jan Otten, A.F.Th.
van der Heijden en Hedda Martens. Het gaat daarbij om een keuze die op een eerste,
globale verkenning is gebaseerd. Door F & I eerder genoemde namen als Nijhoff,
Van Wessem en Achterberg horen wat mij betreft zonder meer bij dit corpus.
Ik ben me ervan bewust dat ik met de opname van laat-twintigste-eeuwse auteurs
in mijn corpus eerder getrokken grenzen tussen modernisme en postmodernisme
relativeer. Overigens deden Ibsch 1989 en Musschoot 1994 dat al eerder toen ze het
nuanceverschil tussen de beide stromingen vooral in een radicalisering van de
epistemologische twijfel zagen. Bell 1997 heeft nog eens benadrukt dat in het ‘high
modernism’ tendenzen werkzaam zijn die als de kiemen van het postmodernisme
beschouwd kunnen worden. Ik heb dat laatste willen onderstrepen door het werk van
Doeschka Meijsing in verband te brengen met Virginia Woolf. Deze casus laat zich
mijns inziens gemakkelijk extrapoleren naar het werk van auteurs die met Meijsing
tot het zgn. Revisor-milieu worden gerekend. Er zijn modernistische postmodernen
en, getuige een roman als Slauerhoffs Het verboden rijk, postmoderne modernisten.8
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Eindnoten:
1 Dit artikel is gebaseerd op een lezing, gehouden tijdens een door de Onderzoekschool
Literatuurwetenschap georganiseerde studiedag over het modernisme Ik dank Ernst van Alphen,
Theo D'haen, Gilles Dorleijn, Douwe Fokkema, Eep Francken, Elrud Ibsch, Anne Marie
Musschoot en Mineke Schippers voor hun commentaar. Mijn bijzondere dank gaat uit naar
Dick van Halsema.
2 Zie Weir 1995 en Koos 1995 voor een vergelijkbare visie.
3 Francken 1990: 193 wijst een voorbeeld van monologue intérieure aan in Multatuli's
Minnebrieven.
4 Ik baseer me hier op Goedegebuure 1990. Vervaeck 1999 lijkt deze visie op De revisor te
bevestigen.
5 Lyotard 1979 ziet in de verschuiving van ‘métarécit’ naar ‘petites histoires’ juist een teken dat
modernisme plaatsmaakt voor postmodernisme.
7 Anders dan ik plaatst Musschoot 1994 Mulisch en Claus in de context van het postmodernisme,
met dien verstande dat ze het postmodernisme ziet als een radicalisering van het modernisme,
en dan vooral in epistemologisch opzicht.
8 Janssens 1997 brengt Het verboden rijk nadrukkelijk in verband met het postmodernisme.
6 Zie De Haas 1996.
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De bron van Walewein
A.M. Duinhoven
1. Inleiding
Zoals Floris op zoek gaat naar zijn geliefde Blancefloer en haar bevrijdt uit de harem
van een oosterse despoot, zo resulteert Waleweins queeste naar het schaakbord in
de schaking van de schone Ysabele. De verhalen vertonen grote verschillen; ze zijn
daardoor nooit met elkaar in verband gebracht.1 Wanneer men ze echter nauwkeurig
vergelijkt, komen er zoveel parallellen aan het licht, dat de conclusie zich opdringt:
de Walewein is op de Floris ende Blancefloer gebaseerd.
Dit genetische verband verklaart de opbouw van de Walewein, vergemakkelijkt
de onderscheiding van originele en toegevoegde elementen en maakt allerlei
merkwaardige details doorzichtig. Herkomst en ontwikkeling helpen ons ten aanzien
van de vraag naar de oorspronkelijkheid en de datering van het werk; duidelijk zal
ook worden wat de rol van Pieter Vostaert is geweest. Bovendien groeit ons inzicht
in de wijze waarop middeleeuwse literaire teksten zijn ontstaan. Kortom, een
zoektocht naar de bron is de moeite waard.
Moeite echter kost de queeste wel, niet alleen voor de schrijver maar ook voor de
lezers van dit artikel. Doch voor wie met mij wil meedenken, hoop ik de
tekstontwikkeling aannemelijk te kunnen maken: een verridderlijkte variant van het
populaire liefdesverhaal is bewerkt tot een avonturenroman waarin Arthurs neef
Walewein de hoofdrol vervult.
Alvorens tot tekstvergelijking over te gaan, zij aandacht besteed aan enkele
algemene aspecten van het onderzoek. We zullen eerst bezien, wat er over de
tekstgeschiedenis van Walewein ende Ysabele en Floris ende Blancefloer bekend is.
Daarbij zullen we de verschillen belichten tussen bronnenstudie en het voor de
Walewein belangrijke onderzoek naar intertekstualiteit.

2. Het Walewein-onderzoek
De Walewein is slechts in twee handschriften bewaard. De volledige tekst uit het
Leidse handschrift (Leiden, R.U. Ltk. 19511, ao 1350, 11.202 verzen) is al 150 jaar
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geleden door Jonckbloet (1846-1848) uitgegeven en opnieuw door Van Es (1957),
die ook de Gentse fragmenten van het tweede handschrift afdrukte (Gent, R.U. nr.
1619, 2de helft 14de eeuw, 388 verzen), welke tekst op de cd-rom Middelnederlands
(1998) ontbreekt.2 Een derde ‘conservatively critical’ editie (Johnson 1992) met
Engelse parallelvertaling is gebaseerd op L en geeft G in een appendix (p. 563-572).
Van meet af aan is er aandacht besteed aan de opvallende overeenkomsten die de
Walewein vertoont met andere Arthurverhalen. Reeds Jonckbloet heeft op parallellen
gewezen. Eringa (1925) heeft vele frappante maar ook vage en toevallige gelijkenissen
verzameld. Een belangrijke en nog steeds boeiende studie is de dissertatie van Draak
(1936), die betoogt dat de Walewein op een sprookje is gebaseerd. Het raamwerk
van de drieledige zoektocht (Aarne-Thompson type nr. 550) is behalve met
sprookjeselementen ook en vooral gevuld met Arthur-motieven, als het gevecht met
de draken, de smalle brug over de vagevuur-rivier, de gouden boom met vogels.
Draak (1936) heeft de verhaalelementen geanalyseerd en vergeleken met andere
literaire werken.
De opbouw van het verhaal en de herkomst van de elementen worden uitvoerig
besproken in de dissertatie van Janssens (1976) en in een aantal daaruit voortvloeiende
artikelen (o.m. 1979-1980 en 1982).3 Op het werk van Draak en Janssens heeft
Besamusca (1993) voortgebouwd, die een gedetailleerd overzicht geeft van de
personages en situaties, thema's, motieven en structuren in de Walewein die aan
andere Arthurverhalen zijn ontleend, of omgekeerd.
De tegenstellingen in vergelijkbare passages van Franse romans alsook de met
Gauvain contrasterende positieve typering van Walewein doen Besamusca besluiten
(1993:178), dat de oorspronkelijk Middelnederlandse Walewein bedoeld is als een
wereldse tegenhanger van religieuze ridderromans als de Lancelot-Graal, de
Perceval-continuaties en de Perlesvaus. In hun roman van eigen vinding zouden
Penninc en Vostaert een polemiek voeren tegen de heersende literaire mode in het
dertiende-eeuwse Vlaanderen. De Middelnederlandse held Walewein zou worden
geschetst als een perfecte ridder, superieur aan de Franse Lancelot.
In een kritische bespreking betwijfelt Winkelman (1994),4 of de vaak onopvallende
overeenkomsten en opposities door het publiek herkend konden worden. Wanneer
dat niet of slechts ten dele mogelijk was, is het minder waarschijnlijk dat de
afwijkingen en tegenstellingen deel zouden uitmaken van een welbewuste antithese.
Ook mijns inziens geeft de tekst onvoldoende steun voor Besamusca's interpretatie.
De parallellen met andere werken zijn onmiskenbaar; zij zullen ook wel opzettelijk
zijn aangebracht, doch niet door één persoon en daardoor niet vanuit één conceptie.
Naar het zich laat aanzien, is slechts een deel van de overeenkomsten aan de dichter(s)
van de Walewein toe te schrijven. Een groot deel van alle motieven en
verhaalelementen zijn afkomstig uit de bron waarop de auteur zich heeft gebaseerd,
en vele veranderingen en toevoegingen zijn op rekening te stellen van de successieve
bewerkers. Zoals nog zal blijken, is de inhoud en composi-
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tie van het compilatiewerk in hoge mate door het voorbeeld bepaald en voorts door
allerlei min of meer toevallige ontwikkelingen.
Het is overigens opmerkelijk, dat in het algemeen alle parallellen en de afwijkingen
daarbinnen voetstoots aan de auteur(s) Penninc (en Vostaert) worden toegeschreven.
De Walewein bevat een ruim aantal losse episoden die het kernverhaal, de drieledige
queeste, onderbreken.5 De tekst vertoont ook een aantal vreemde wendingen en
inhoudelijke tekorten. Zou dit alles er niet op wijzen, dat het verhaal bewerkt is,
uitgebreid en aangepast? Ook in de discussie over oorspronkelijkheid en datering
wordt met tekstontwikkeling geen rekening gehouden. Men doet alsof de lange tekst
vanuit één conceptie is geschreven,6 in een korte spanne tijds. Wanneer echter het
verhaal zoals het is bewaard, in fasen zou zijn ontstaan, kent de Walewein geen
geboortejaar doch een ontstaansperiode. De consequentie daarvan is, dat we de
oorspronkelijke tekst niet op grond van een enkel ontleend detail kunnen dateren.
Indien deze bijzonderheid door een bewerker is toegevoegd, kan het oorspronkelijke
werk veel ouder zijn. Indien bijvoorbeeld het motief van het geschonden gastrecht
en de list van Ysabele aan de Perceval-continuatie van Gerbert zijn ontleend, die
zijn werk rond 1230 schreef, impliceert dit niet zonder meer ‘dat de Walewein
geschreven zal zijn na 1230’ (Besamusca 1993:34).

3. De Floris ende Blancefloer
Van de liefdesroman van Floire et Blancheflor (midden 12de eeuw) zijn twee Franse
versies bekend. De ‘version aristocratique’ oftewel ‘clericale’ (1160-1175; 3000 tot
3500 verzen) is rond 1250 in het Middelnederlands vertaald (in 4000 verzen) door
de Vlaming Diederic van Assenede, die zijn Franse bron nauwgezet heeft gevolgd:7
zodat ‘de Middelnederlandse Florisroman zonder meer als een kundige en getrouwe
vertaling kan worden aangemerkt’ (Van der Meulen 1998:81).
Rond 1200 is in Frankrijk een ‘version populaire’ ontstaan, waarin de liefdesidylle
tot een hoofs ridderverhaal is omgewerkt:8 er wordt flink gevochten en meer getoverd.
Zo wint Floris verscheidene tweekampen en er zijn twee magische ringen in het spel
(Frenzel 1988:217). Deze verridderlijkte versie, die ook de clericale traditie heeft
beïnvloed,9 was vooral in Zuid-Europa geliefd, maar ridderlijke varianten zullen ook
hier te lande bekend zijn geweest.10 In de Gloriant bijvoorbeeld, een toneelbewerking
van de Floris ende Blancefloer waarover we nog zullen spreken, blijkt de knaap
Floris een strijdbare held te zijn geworden, een ‘ridder van avonturen’ (v. 509).11
In verband met de Walewein zijn de bevindingen van Winkelman (1977) van
belang. Op p. 211 van zijn proefschrift concludeert hij onder meer, dat de Trierse
Floyris (fragmenten van een Middelduits handschrift uit het begin van de 13de eeuw;
368 verzen) een versie van de Floris ende Blancefloer representeert (ontstaan
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tussen Maas en Rijn circa 1170) die direct teruggaat op de oorspronkelijke F&B, los
van de ‘version aristocratique’. Uit deze oudere versie blijkt, dat de schaakscènes
niet in de toren- oftewel poortwachterepisode thuis hoorden, maar in de eerdere
brugpachterepisode.
Wanneer wij de ons overgeleverde Walewein met de Floris ende Blancefloer van
Diederic van Assenede vergelijken, moeten wij dus rekening houden met varianten.
De redactie die als bron voor de Walewein heeft gediend, kan meer ridderlijke
elementen hebben bevat dan Diederics vertaling. Zo kan de list van de rozenmand,
een bij uitstek idyllisch element, door een krijgslist zijn vervangen of door een
gevecht. We moeten er op bedacht zijn, dat Floris niet met de poortwachter doch
met de brugpachter schaakt. Dat kan ook het feit verklaren, dat in de ‘version
aristocratique’ het verloop van de schaakwedstrijd reeds in de brugpachterepisode
gedetailleerd wordt beschreven (in Diederics vertaling v. 2607-2631), terwijl de
brugpachter uiteraard niet kan weten dat Floris dag na dag van de poortwachter zal
winnen.
In onze vergelijking zullen we ook het abele spel van Gloriant ende Florentijn
betrekken, waarvan ik eerder heb kunnen aantonen (Duinhoven 1990), dat het een
verridderlijkte versie van Floris ende Blancefloer is. Deze conclusie berust op een
lange lijst van 36 parallellen, op een verklaring van de verschillen, op een aantal
gereconstrueerde overeenkomsten, en op een analyse van de eigennamen. Zo kon
worden vastgesteld, dat de neef van de sultan, Floerant geheten, deze naam onbedoeld
heeft overgenomen van de neef van Gheraert van Normandien, nu Gloriant genoemd.
Gloriant heette dus aanvankelijk Floerant, en Floerant is een algemene variant van
Floris.

4. Bronnenstudie en intertekstualiteit
Meer dan de productiewijze van de middeleeuwse auteurs staat op dit moment in de
belangstelling de receptie van literaire werken door het publiek van lezers en
toehoorders. Daarin past de studie van intertekstualiteit in strikte zin.12 Een werk als
van Besamusca (1993) beoogt overeenkomsten en verbanden tussen teksten aan te
wijzen die door het publiek werden verwacht en herkend, en die daardoor door de
auteur bedoeld kunnen zijn (a.w. p. 12). Het gaat hier per definitie om duidelijk
waarneembare overeenkomsten. Onopvallende, verborgen parallellen worden door
het publiek niet opgemerkt en spelen daardoor ook geen rol in dit type onderzoek.
Stelt men echter de auteur centraal en tracht men te bepalen hoe hij aan zijn verhaal
is gekomen, of hij heeft vertaald of bewerkt, in hoeverre hij aan andere teksten heeft
ontleend, dan zijn ook de kleinste verscholen aanwijzingen van belang. Vertalingen
en bewerkingen waren in de Middelnederlandse periode algemeen, auteursrechten
waren onbekend, oorspronkelijkheid had geen meer-
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waarde. Er werd door auteurs royaal ontleend en het publiek moet herhaling en
variatie op prijs hebben gesteld.13 Vooral in de prologen wemelt het van verwijzingen
naar echte en fictieve bronnen; de autoriteit van de geciteerde schrijvers en zegslieden
maakt het werk betrouwbaar en geleerd, doorwrocht en boeiend.14 Toch waren dichters
en vertellers er op uit nieuwe verhalen te schrijven om hun repertoire te vergroten.
Zelfs dan echter baseerden zij zich vaak op bestaande bronnen. Er werd veel vertaald,
vooral uit het Latijn en Frans, bekende werken kregen een nieuwe vorm, en uit
populaire thema's en motieven componeerde men nieuwe verhalen. Verzen werden
omgezet in proza en vice versa, profane teksten werden tot geestelijke exempels, en
geliefde verhalen werden bewerkt voor het toneel.
In vele gevallen gaat het om onverhulde bewerkingen. Wie echter uitgaande van
een bestaande tekst een nieuw verhaal wil vertellen,15 zal ernaar streven de bron
onherkenbaar te maken. Daartoe worden allereerst de eigennamen vervangen, de
localiseringen en alle bijzonderheden die karakteristiek zijn voor het oorspronkelijke
verhaal. Er worden elementen veranderd, geschrapt en toegevoegd. Onder de
oppervlakte echter blijven er structuren, samenhangen en details gehandhaafd.
Het is niet eenvoudig de verholen parallellen op te merken die tot herkenning van
de bron kunnen leiden. Anders dan de bovenbesproken intertekstuele ontleningen
springen de overeenkomsten tussen voorbeeld en bewerking niet in het oog. Bovendien
is het bewijs voor navolging vaak moeilijk te leveren, doordat vele gelijkenissen ook
toevallig zouden kunnen zijn. Het is dan ook steeds een combinatie van gegevens
die identificatie van de bron mogelijk maakt:16
1 Een gelijke structuur met
2 een aantal daarin passende overeenkomsten maakt ontlening waarschijnlijk.
3 Juist kleine details, te onbelangrijk om gewijzigd te worden, kunnen
doorslaggevend zijn.
4 De argumentatie wordt versterkt door een verklaring van de onderlinge
verschillen.
5 Het sluitstuk van het betoog vormt de oplossing van tekstproblemen. Wanneer
bevreemdende aspecten en onderdelen van de jongere tekst binnen de bron
passend en begrijpelijk zijn, pleit dat voor een genetisch verband.

De vraag dringt zich op waarom auteurs bestaande teksten tot ogenschijnlijk nieuwe
romans omwerkten en niet eenvoudigweg zelf een nieuw verhaal bedachten. De
radicale adaptatie en de verheimelijking van de bron, bewijst dat deze dichters wel
degelijk een nieuw werk wilden presenteren. Waarom ontzegden zij zichzelf het
genoegen van een eigen creatie en wrongen zij zich in het keurslijf van hun
voorbeeldtekst? Hier spelen, dunkt me, verscheidene factoren een rol.
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a Alles wat historisch en waar is, wordt positief gewaardeerd. Zelfs voor fictieve
historiën en aventuren worden bronnen genoemd. Deze mentaliteit maakt het
ook voor creatieve auteurs min of meer vanzelfsprekend om van een bron uit
te gaan.
b Een gebrek aan inventiviteit en vakmanschap zal zeker bij minder ervaren
schrijvers een rol hebben gespeeld. En auteurs die een groot oeuvre hebben
nagelaten, zijn er nauwelijks.17
c Van doorslaggevend belang is een materiële factor. Wij kunnen ons, werkend
met onze computers, nauwelijks meer voorstellen hoe het was om een boek op
papier te zetten, laat staan op perkament. Het kostbare schrijfmateriaal maakte
dat elk woord raak moest zijn. Bij een compleet nieuw dichtwerk moest alles
in het hoofd worden voorbereid: van inhoud en verhaalstructuur tot en met zin
en vers. Het bedenken en schrijven van een omvangrijk boek vergde een grote
inspanning. Geen wonder, dat Penninc die de Walewein ‘maecte [...] menighen
nacht daer omme waecte eer hijt vant in zijn ghedochte’ (v. 23-25; d.i. voordat
hij het in zijn hoofd had uitgewerkt).
d Het grootste risico voor de kostbare en tijdrovende onderneming lag in de plot.
Zal de auteur het verhaal rond krijgen? Kan hij bij al het formuleren, rijmen en
schrijven de hoofdlijnen vasthouden, de stof verder ontwikkelen en de vertelling
tot een goed einde brengen? Kladversies en revisies waren onbestaanbaar,18
tussentijdse aanpassingen uitgesloten. Het lange en gecompliceerde verhaal
moest bij de eerste de beste poging gaaf en sluitend op schrift komen. Weinigen
zullen tot een dergelijke prestatie in staat zijn geweest.

Al deze factoren tezamen verklaren de middeleeuwse schrijverspraktijk. Kleine
teksten, historiën, legenden, heiligenlevens, anekdoten waren te overzien. Grotere
werken ontstonden vaak door de compilatie van kleine teksten, door uitbreiding van
bestaande werken, door interpolatie en entrelacement, door vertaling, ontlening en
bewerking, al dan niet verholen. Dichters schreven kleine teksten of ze gingen uit
van bestaande werken, die ze aanpasten en uitbreidden.
Zo is de Walewein een verholen bewerking van de Floris ende Blancefloer. Het
werk is sterk vergroot, waarschijnlijk in fasen. Van een ridderlijk hoofse liefdesroman
is een avonturenroman gemaakt, naar het voorbeeld van de populaire Arthurromans.
Een volledige tekstgeschiedenis kan in dit korte bestek niet worden gepresenteerd.
Het bescheiden doel van deze bijdrage is de herkomst van de Walewein waarschijnlijk
te maken. Wanneer het verband tussen de twee dichtwerken eenmaal duidelijk is,
kunnen daarop verdere tekststudies worden gebaseerd.

5. De verhaalstructuur van de Walewein
Terwijl de Floris ende Blancefloer één enkel verhaal bevat, is de Walewein een
compilatie van verhalen. Algemeen wordt ten aanzien van de Walewein een
onderscheid gemaakt tussen hoofdhandeling en nevenepisoden. Een overzichtelijk
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structuurschema biedt Verhage-Van den Berg (1983:226-227), waarvan we hier uit
zullen gaan:s19
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proloog
I bij Arthur
1 gevecht met
draken in berg
II bij Wonder

v. 1-

32

33-

169

317-

614

775-

1333

2a Walewein leent 1351zijn paard aan cnape

1541

3 Walewein
1556overwint roofridder

1703

2b cnape door
Arthur tot ridder
geslagen

1707-

2843

2938-

3648

4 Walewein redt
3678jonkvrouw en doodt
rode ridder

4915

6159-

8465

5a Walewein doodt 8531hertogszoon ter
bescherming van
Ysabele

8720

5b hertog,
Walewein's
gastheer, zet
Walewein
gevangen; deze
ontsnapt

8801-

9399

5c vergeefse
9512achtervolging door
hertog

9539

9540-

9588

9686-

10165

III bij Amoraen

IV bij Assentijn

V bij Amorijs
6a Walewein
verslaat zwarte
ridder Estor,
schaker van
Ysabele

6b Estor prijst zijn 10180tegenstander

10205

5d hertog belegert
ridder uit (2b);

10861

10317-
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Walewein redt;
hertog gespaard
VI bij Wonder

10885-

11045

VII bij Arthur

11066-

11172

11173-

11202

epiloog

De zes nevenepisoden (over de draken, de cnape, de roofridder, de rode ridder, de
hertog en de zwarte ridder) zijn uitweidingen, die we voorlopig buiten beschouwing
laten. Concentreren we ons op de hoofdhandeling, waarin Verhage, net als Minderaa
(1958:155-158) en Janssens (1976:124), zeven episoden onderscheidt. Walewein
vertrekt vanuit Arthurs hof (I) op zoek naar het schaakbord en komt bij coninc Wonder
(II) terecht, die hem op een toverzwaard uitstuurt. Deze opdracht brengt Walewein
bij Koning Amoraen oftewel Amorijs (III).20 Die geeft hem het zwaard mee om met
behulp daarvan de schone Ysabele te schaken uit het kasteel van haar vader Assentijn
(IV). Met de geroofde jonkvrouw keert Walewein naar Amoraen/Amorijs terug (V),
die inmiddels blijkt te zijn overleden. Dan door naar koning Wonder (VI), die in ruil
voor het zwaard afstand doet van het schaakspel, dat Walewein naar koning Arthur
brengt (VII).
De episode bij Assentijn is veruit het langst, zeker wanneer we met Minderaa ook
de ontmoeting met de vos Roges (‘de rode’), die Waleweins helper wordt, tot de
hoofdhandeling rekenen.21 Opvallend is ook, en in de schema's van Janssens
(1976:124) in één oogopslag zichtbaar, de ongelijke lengte van de episoden en in het
bijzonder de wanverhouding tussen de lange heenweg en de snelle terugreis. Het
keerpunt ligt in v. 8366, waarin de geest van de rode ridder ten tonele verschijnt, die
Walewein en Ysabele uit de kerker van Assentijn verlost en de weg naar
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buiten wijst. In 8519 gaat het paar op weg en dan volgen nog slechts 2700 verzen,
waarvan het merendeel door de nevenepisoden 5 en 6 in beslag wordt genomen. De
bezoeken aan Amorijs en Wonder tellen tezamen niet meer dan 210 verzen. De
grootste onregelmatigheid in het schematische geheel is de dood van Amorijs, die
het Walewein mogelijk maakt Ysabele voor zichzelf te houden.22 Niet alleen behoeft
de bestelde jonkvrouw niet te worden afgeleverd, de betaling waarom het Walewein
te doen was, het toverzwaard, heeft hij al ontvangen. Ook die vooruitbetaling is
ongewoon. Welbeschouwd bestaat de queeste niet uit drie maar uit twee delen:
Walewein trekt er aanvankelijk op uit om het schaakbord te bemachtigen; de meeste
energie echter gaat zitten in de schaking van de jonkvrouw.23 Voor het zwaard hoeft
hij geen moeite te doen; dat krijgt hij op voorhand mee. Deze verstoring van de
drieslag maakt ons attent op een andere onregelmatigheid.
Janssens (1979-1980:56-57) vraagt zich terecht af, of de verovering van het
schaakbord wel de ‘alpha en omega’ is van het verhaal. ‘Terug te Cardoel staat niet
het schaakbord centraal, wel Ysabele en Walewein’.24 Ook Verhage-Van den Berg
(1983:243-244) ziet de omslag: Walewein ‘ontwikkelt zich van iemand die vóór alles
de Arthur-gemeenschap dient en haar normen hanteert tot iemand die vóór alles de
liefde dient en háár normen hanteert’. ‘Er is maar één conclusie mogelijk: vanaf het
moment waarop Walewein kiest voor de liefde, draait het verhaal niet langer om de
schaakbordqueeste’. Ook het feit dat Estor Walewein op de terugweg wil beroven
niet van het toverzwaard, dat het schaakbord kan opleveren, doch van de jonkvrouw,
bewijst dat Ysabele ‘voor Walewein het helangrijkst is’.
Er zijn meer aanwijzingen dat Ysabele en niet het schaakbord het eigenlijke doel
van de queeste was. In het overgeleverde verhaal probeert Walewein het meisje niet
uit liefde en met het oog op een huwelijk te veroveren. Hij wordt daartoe door
Amoraen gedwongen. Het feit dat hij in opdracht handelt, maakt de schaking van
Ysabele uit haar ouderlijk huis tot een ordinaire maagdenroof. Om dit te ondervangen
heeft men Ysabele bij de eerste blik verliefd laten worden op Walewein:
Dat men Waleweine vor hare hilt
Wert die joncfrouwe van binnen
So ontsteken van siere minnen
Soe ne wiste wat soe doen mochte (v. 7386-7389)

Maar van Walewein wordt gezegd - hetgeen binnen de gegeven constellatie
onmogelijk is - dat hij al lange tijd door zijn liefde voor Ysabele wordt geplaagd:
Hare minne heeft mi daer in ghevaen
Die ic langhe hebbe ghedragen (v. 7710-7711)

Zuchtend in de kerker van koning Assentijn, schrijft hij zijn vergeefse expeditie toe
aan zijn liefde voor haar:
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In deser noot, in dit verdriet
Benic dore hare minne comen
Soe es rose boven allen blomen (v. 7726-7728)

De tekst wekt de indruk, dat Walewein net als Floris door de minne wordt gedreven,
en Walewein verzwijgt Ysabele ook dat hij in opdracht handelt. Wanneer deze aap
tenslotte uit de mouw komt (v. 9412), is dat voor haar een volkomen verrassing. Zij
wordt wel even boos (v. 9420), maar de goede verstandhouding is snel hersteld (v.
9437). Net als Floris voert Walewein de jonkvrouw als zijn bruid mee naar huis.25
Vergelijken we nu de verhaalstructuur van het kerngedeelte van de Walewein (2de
kolom) met de Floris-traditie (1e kolom), dan treft ons een opvallende parallellie.
Voorbijgaand aan de verschillen, die nog ter sprake zullen komen, zet ik de
overeenkomsten naast elkaar. Ik heb het verhaal daartoe opgedeeld in de navolgende
episoden: de heenreis, de brugpachter, de poortwachter, de helper, de amirael, de
bevrijding, de hertog, en de terugreis. Verwijzingen naar de Gloriant worden
gemarkeerd met (G).

6. De heenreis
Floris ende Blancefloer
Walewein ende Ysabele
Aventure (2) start aan het hof van koning Avonture (2) start aan het hof van koning
Fenus van Spanje. Machtig vorst met vele Arthur van Brittannië. Machtig vorst met
ridders (95, 114)
vele ridders (39-43).
Voorgeschiedenis

[zie § 9]

Floris, zoon van de koning, verlaat zijn Walewein, zoon van zuster van de
land op zoek naar zijn geliefde
koning, gaat op zoek naar een schaakbord
Blancefloer
(in feite naar Ysabele)
Fenus spreekt van opvolging, crone
(1408)

Arthur spreekt van opvolging, crone
(125)

Voorbereiding reis (1415-)

Voorbereiding reis (129-)

Goed paard (1484); Vaelentijf (G 558)

Beroemd paard Gringolet (137)

Afscheid van koning, koningin en hof
(1577-)

Afscheid van koning, koningin(!) en hof
(142)

Her-berg (1612), waarin Floris bedroefd Berg (245), waarbinnen Walewein
bedroefd (287) de nacht doorbrengt;
(1662) de nacht doorbrengt; groter
bliscap groot (600)
bliscap (1693)
Floris jonchere genoemd (1669)

Walewein jonghelinc (290) genoemd (ook
in 1006)

Over water (1744) naar Babylonië (1746) Over water (669) naar tander lant (737)
Blandas op rots aan zee (1793)

Burcht op standaert in water (780)
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Niet alle overeenkomsten zijn even belangrijk; we moeten ook met het toeval
rekening houden. De parallellie is echter frappant: zowel Floris als Walewein verlaten
het koningshof om in den vreemde een schat te veroveren. Floris gaat op zoek naar
zijn verloren geliefde. De aanleiding voor Waleweins queeste is een wonderbaarlijk
schaakbord, maar uiteindelijk komt ook hij met zijn geliefde thuis. Opvallend zijn
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enkele kleine details: de berg kan uit de herberg worden verklaard; zowel Gloriant
als Walewein rijden op een beroemd paard met een eigen naam; terwijl Floris nog
maar een knaap is en met jonchere en kint wordt aangeduid, zijn Gloriant en Walewein
volwassen mannen. Walewein wordt in het algemeen heer en ridder genoemd en bij
herhaling ook der aventuren vader. Op twee plaatsen evenwel blijkt hij nog een
jonghelinc.
Een belangrijk verschil tussen de twee verhalen lijkt in de enkelvoudige resp.
drievoudige queeste te liggen. Floris en Gloriant zijn er slechts op uit hun geliefde
te vinden, terwijl Walewein drie zoekopdrachten vervult. Nu is deze drieslag niet
perfect, zoals we hierboven zagen. Bovendien treffen we ook in Floris ende
Blancefloer een driedeling aan: Floris verblijft eerst bij Dariës, de brugpachter, dringt
zich vervolgens aan de poortwachter op, en met diens hulp weet hij het kasteel van
de emir binnen te komen.

7. De brugpachter
Na vier dagen reizen bereikt Floris zijn Na een rit van onbepaalde tijd (769-773)
bestemming, Babylon (2039), waar zich bereikt Walewein zijn bestemming, de
Blancefloer bevindt
plaats waar zich het schaakbord bevindt
Hij ontmoet de rijke en machtige Dariës Hij ontmoet koning Wonder (811), ook
(2052-), die tol heft bij de brug over ene coninc vanden Wondre genoemd (782),
met zijn zoon Alydrisondre
vloei (2028)
Hij heeft een huis met hoge torens (2041) Hij woont in een door water omgeven
burcht (775-780)
(Er is sprake van dat) er wordt geschaakt Er wordt geschaakt (815)
(2608)
Een vriend van Dariës heeft Floris als
aanbeveling een ring meegegeven (2042,
2063)
Brugpachter geeft hem zijn eigen ring Er is sprake van een zwaard met twee
mee (2074, 2081) als teken voor zijn
ringen (1265)
vrouw, die Floris gastvrij ontvangt (2085)
Walewein wordt gastvrij onthaald (825)
Floris vertelt voorgeschiedenis
(2314-2329)

Walewein vertelt voorgeschiedenis
(1154-1225)

Dariës geeft advies en informatie over
poortwachter en amerael en zijn
onneembare veste (2330-2494)

Wonder eist dat Walewein voor hem
verwerft van Amoraen in zijn
onneembaar kasteel (1271)

Er is sprake van zwaarden en toverij
(2485-2486)

het wonderzwaard met de twee ringen
(1264-1289)
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Alydrisonder, de zoon van koning Wonder, is een fantoom, en koning Wonder
zelf heette aanvankelijk Alexander, een passend substituut voor Dariës.26 Wanneer
Dariës/Alexander niet met zijn zoon schaakte, is het waarschijnlijk dat hij dat met
Floris/Walewein deed, hetgeen dankzij de studie van Winkelman (1977) tot de
mogelijkheden behoort (zie hierboven § 3). Maar ook in Diederics vertaling is er
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in deze episode sprake van het schaakspel (2608), wanneer namelijk Dariës Floris
adviseert hoe hij de poortwachter moet aanpakken.
De poortwachter bewaakt de toegang tot de harem van de emir oftewel amerael,
die volgens Dariës een grote liefde heeft voor de gevangen Blancefloer (2267, 2285).
Door deze combinatie van gegevens kon het gebeuren dat de poortwachter de naam
amoraê kreeg,27 en dat hij degene wordt die in vuur en vlam staat voor Ysabele, de
dochter van Assentijn.28 Daardoor kan hij Walewein de opdracht geven het meisje
te schaken, zodat de queeste naar de jonkvrouw doorgang kan vinden.29 In Floris
ende Blancefloer wordt vervolgens uitvoerig aandacht geschonken aan de toren met
boomgaard, de harem waarin vele jonkvrouwen verblijven. De passage over de
boomgaard vinden we in de Amoraen-episode terug (W 3483-). Daar Ysabele, net
als Florentijn in de Gloriant, tot dochter van de emir is geworden, is er van een harem
geen sprake meer. Een bevreemdende opmerking als in W 1059-1060 echter (Hi
mochte daer menighen rudder scouwen maer hine sacher vrouwe no joncfrouwen)
kan als een restant worden beschouwd.30 Ook het feit dat Ysabele gevangen wordt
gehouden en zwaar bewaakt (3456-), doet vermoeden dat zij niet de dochter maar
een haremvrouw van de emir was. Dat de handeling zich in het Midden-Oosten
afspeelt, blijkt behalve uit oosters klinkende eigennamen (als Amoraen en Assentijn)31
ook uit de vraag aan de vos Roges: Waerdi noit ghedaen kerstijn of sidi noch een
sarrasijn? (5311-5312).32
Tegen de localisering in het Midden-Oosten lijkt vers 3457 te pleiten, waarin
Assentijns kasteel wordt gesitueerd in gont endi (‘in het gindse Indië’):
Nu hoort wie hare vader si
Die rike coninc assentijn
Ende hevet ghedaen mijn minnekijn
In hoeden verre in gont endi
In enen casteel seghet men mi (v. 3454-3458)

In v. 4930 wordt hiernaar terugverwezen: inden casteel van endi.33 Daar verder niets
in de tekst op Indië wijst, kunnen we veilig van een verlezing uitgaan. En omdat alle
localiseringen in de Walewein met opzet vaag worden gehouden,34 zal in vers 3457
hebben gestaan: in gont ende, d.i. ‘in dat gebied’, ‘ginds’. Daarop kan seghet me (d.i.
‘zegt men’) hebben gerijmd.35
Nemen we met Walewein afscheid van koning Wonder en gaan we op weg naar
de tweede hindernis, te paard uiteraard. In Floris ende Blancefloer wordt bij herhaling
gesproken over de goede paarden die Floris en zijn gezelschap hebben, en over de
zorg die de dieren krijgen; zie v. 621, 844, 1420, 1451-1452, 1484-1554, 1617, 1817,
1986, 2658 en:
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Men hiet den cnapen dat si goem namen
Ten someren ende ten andren paerden
Datsise corenden ende wel bewaerden (1834-1836)

Ook Gringolet, het paard van Walewein, krijgt alle aandacht. Bij aankomst aan het
hof van koning Wonder geeft Walewein (848) het uitgeputte dier aan een cnape ter
verzorging (838-857): Men seghet ons dattie knape nam Gringoletten. Wanneer
Walewein het hof verlaat, krijgt hij zijn paard van diezelfde cnape terug (1334-1338).
Het is waarschijnlijk geen toeval dat de direct volgende nevenepisode (2a) over de
cnape handelt aan wie Walewein zijn paard leent. De aanleiding tot de uitbreiding
heeft in de tekst zelf gelegen, al speelt bij de uitwerking het voorbeeld van Lancelot.36

8. De poortwachter
Walewein heeft het hof van koning Wonder verlaten en is op weg naar de
poortwachter, die de naam Amoraen heeft gekregen. In Floris ende Blancefloer is
de poortwachter zo geducht en waakzaam (v. 2479), dat niemand binnen de muren
komt; binnen de muren van de toren (2594) in Babylon wel te verstaan, het domein
van de emir. Maar doordat de poortwachter een afzonderlijke barrière vormt, heeft
hij in de Walewein net als de brugpachter Dariës een zelfstandige positie gekregen
en zelfs een naam. De onneembare toren die hij bewaakt, wordt zijn eigen kasteel,
Ravenstene, dat hoog op een rots aan de zee is gelegen (W 2874).
Toren en boomgaard omringd door water Burcht van Amoraen ligt op eiland (2919)
(2539)
Floris staat aan voet van toren (2661)

Walewein staat aan voet van rots met
kasteel (2928)

Floris begeeft zich naar toren (2659)

Walewein rijdt de burcht binnen (2954-)

Sprake van schaakspel (2608, 2688)

Sprake van schaakspel (2966)

Poortwachter spreekt Floris aan (2667)

Amoraen spreekt Walewein aan (3045)

Om dusent maerc van goude (2637, 2777) Om dusent marc van goude (3054, 5046,
9458, 10031)
Uiterlijk van Floris beoordeeld (2678)

Uiterlijk van Walewein beoordeeld
(3068)

Poortwachter zweert manscap (2791)

Vriendschap van Amoraen (3048-3137)

Poortwachter krijgt gouden beker (2785) Walewein krijgt toverzwaard (3240,
3306, 3382, 3392)
Hij belooft Floris te helpen (2789)

Hij belooft Amoraen te helpen (3234,
3310, 3371)

Floris zegt Blancefloer te beminnen
(2803)

Amoraen zegt Ysabele te beminnen
(3412)
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Zij is gevangen in toren van emir (2803) Zij is gevangen in kasteel van Assentijn
(3458)
Beschrijving op voorhand van boomgaard Beschrijving op voorhand van boomgaard
(2540-)
(3483-)
Wonderbaarlijke boom (2583) bij fontein Wonderbaarlijke boom (3503) bij fontein
(2581)
(3550)
Schoon ende claer (Leendertz 1912, p.
68, r. 2)

Die so scone es ende so claer (3565)

Hi soude wanen sijn int paradijs (2580) Uten ardschen paradise comt
ghespronghen een aderkijn (3554)
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Daer boven staet ghewassen een boom
(2583)

Ooc mach men boven den borne daer
scouwen bome (3566)

Floris naar herberg (2833, 2854)

Walewein legt zich ter ruste (3610-3616)

Floris trekt rode gewaden aan (2870,
3033)

Watewein trekt zijn wapenrusting aan
(3634)

Naar toren van amirael en Blancefloer
(2880-)

Op weg naar burcht van Assentijn en
Ysabele (3651-)

De overeenkomsten in deze episode lijken te gedetailleerd om toevallig te zijn.
Vooral het gelijke woordgebruik geeft steun aan het vermoeden, dat de auteur van
Walewein zijn verhaal heeft geschreven met een handschrift van Floris ende
Blancefloer voor ogen. Een opvallend verschil ligt in het feit dat niet Walewein net
als Floris op de gevangen jonkvrouw verliefd is, doch Amoraen. Terwijl de
poortwachter belooft Floris te helpen, wordt daarentegen Walewein de helper van
de koning. Toch gaat Walewein net als Floris naar het meisje op zoek.
De verwisseling was noodzakelijk toen de zoektocht naar de verre geliefde tot een
queeste naar een schaakbord werd. Walewein kent Ysabele nog niet, kan dus niet op
haar verliefd zijn. Daarom neemt Amoraen de rol van vrijer over. Maar Walewein
voert de queeste uit en Walewein en Ysabele worden het met Floris en Blancefloer
vergelijkbare liefdespaar. Om de gelukkige afloop te kunnen handhaven, moest de
auteur Amoraen uit het verhaal schrijven: hij sterft snel en onverwacht. Walewein
verlaat Amoraens kasteel en gaat op weg naar koning Assentijn. Hier is als
nevenepisode (4) een avontuur ingevoegd waarin Walewein een jonkvrouw redt en
een rode ridder doodt. Opmerkelijk is het feit dat Floris op dit punt van het verhaal
geheel in het rood is gehuld. In de verridderlijkte versie zal de jonge held zelf een
rode ridder zijn geweest. Hoe zich de aanpassingen hebben voltrokken, moet nader
worden onderzocht. Behalve de rode ridder wiens geest tot Waleweins helper wordt,
is er nòg een rode helper in het spel, de als rode vos betoverde prins Roges (d.i. ‘de
rode’).
De mogelijkheid moet worden overwogen, dat deze twee magische helpers
aanvankelijk één persoon zijn geweest. Zij treden onmiddellijk na elkaar op: de
episode van de rode ridder eindigt met v. 4915 en na een korte overgangspassage
verschijnt de vos in vers 5158; er wordt over hem gesproken alsof hij de lezer al
bekend zou zijn (die in plaats van een vos Roges). Bij Waleweins ontsnapping uit
het kasteel van Assentijn werken de geest van de rode ridder en de rode vos Roges
nauw samen: de dode ridder (8366) brengt Walewein en Ysabele door de onderaardse
gang van de vos (8419); hij neemt dan afscheid (8464) en de betoverde rode prins
helpt de vluchtelingen verder. Opmerkelijk is voorts dat ook de vos Walewein
aanvankelijk zeer vijandig behandelt; zo beschadigt hij diens maliënkolder, so dat
men die siden entie huut mochte scouwen dor die maelgen (5184-5185). De vos moet
Walewein later zelfs van een nieuwe uitrusting voorzien (5905).37 Het lijkt wel alsof
Walewein een zware strijd met Roges gestreden heeft, zoals met de rode ridder.
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Of we nu in de oorspronkelijke Walewein één of twee helpers aannemen, van belang
is het feit dat ook in de Floris ende Blancefloer een helper optreedt. Bekijken we de
overeenkomsten wat nader.

9. De helper
Floris vóór ontoegankelijke toren van
emir (vgl. 2803)

Walewein vóór ontoegankelijk kasteel
van Assentijn (4941)

Floris in boomgaard van poortwachter
(2790)

Walewein in vrijthof (5102), prayeel
(5118) van Roges38

In Gloriant heet de helper Rogier
(passim)

In Walewein heet de helper Roges
(5316)39

Boomgaard omringd door rivier uten
paradise (2539)

Vrijthof ligt aan deze kant van
vagevuurrivier (4939-)

Rosen ende bloemen menigherhande
(2858)

Rozen en allerlei andere bloemen (5114-)

Floris moet ter herberghen varen (2833) Walewein moeste herberghen daer (5121)
Poortwachter wordt van tegenstander
(2665-) tot helper (2792)

Roges (en rode ridder) wordt van
tegenstander (5164-) tot helper (5877)

Floris vertelt zijn voorgeschiedenis
(2802-)

Roges vertelt zijn voorgeschiedenis
(5316-)

Floris is een koningszoon (2316)

Roges is een koningszoon (5320)

Er is sprake van Floris' vader en moeder Er is sprake van Roges' vader en moeder
(2808)
(5330-)
Die hem slecht hebben behandeld (2809) Die hem slecht hebben behandeld (5535-)
Lange zoektocht (2811)

Lange zoektocht (5757)

Riskante onderneming (2830)

Riskante onderneming (5784-5785)

Floris op listige wijze binnen de toren
gebracht (2878)

Walewein op listige wijze in Assentijns
kasteel gevoerd (6059)

In de dialoog tussen poortwachter en Floris moet de laatste duidelijk maken dat
hij in de harem van de sultan wil binnendringen en waarom. Dat leidt tot een summiere
samenvatting van Floris' voorgeschiedenis, die we uit de inleiding ten volle kennen.
In de dialoog tussen Roges en Walewein, moet worden verklaard wat de betoverde
rode prins bij Assentijns burcht te zoeken heeft. De voorgeschiedenis van Floris is
daardoor tot de voorgeschiedenis van Roges geworden.40 De bewerker heeft daarbij
teruggegrepen op de uitgebreide beschrijving in het eerste deel van de Floris ende
Blancefloer.41
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In de nieuwe situatie zijn de verschillen natuurlijk groot, maar er zijn opmerkelijke
details gehandhaafd. Roges' geschiedenis bevat een aantal bijzonderheden die er in
de Walewein helemaal niet toe doen.
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De koningszoon Floris wordt voortdurend Ook de koningszoon Roges vermeldt,
zonder enige aanleiding, dat hij ene scone
een scoon kint genoemd42
kint was (5329, 5400)
Hij gaat samen met Blancefloer naar
school (313)

Zijn moeder gaf hem onderwijs (5333-)43

Hun kennis van het Latijn is opmerkelijk Opvallend is zijn talenkennis (5354)
(351)
Er is sprake van het doden van
Blancefloer (392-)

Na zijn moeders dood (5356)

Floris naar internaat in Montoriën (429, werd de jongen opgevoed in vremden
3116)
lande (5365)
gestuurd, waardoor hij lange tijd van huis Vader hertrouwt, Roges komt weer thuis
is In die tussentijd bekokstoven zijn
Stiefmoeder probeert hem te verleiden en
ouders de verkoop van Blancefloer (587-) beschuldigt hem van aanranding (5508-)
Er wordt overwogen Blancefloer te doden Er is sprake van de doodstraf
(563), maar het meisje wordt naar het
(5565-5587), maar Roges wordt
buitenland verkocht (595)
uiteindelijk van het hof verwijderd (5635)
Zij wordt meegegeven met kooplieden
(601-)

Hij wordt meegegeven met zijn ooms
(5677)

-

Roges door stiefmoeder in een vos
veranderd (5698)

Er spelen twee moeders een rol: Floris'
moeder en zijn voedstermoeder, de
moeder van Blancefloer

Er spelen twee moeders een rol: Roges'
moeder en zijn stiefmoeder

Floris vertrekt naar waar Blancefloer
verblijft (1350)

Roges vertrekt naar waar Ysabele
verblijft (5774)44

De motivering voor Roges' verblijf bij de burcht van de emir/Assentijn schiet
tekort. De poortwachter heeft er zijn vanzelfsprekende plaats; Floris en Walewein
worden aangetrokken door de gevangen jonkvrouw. Maar de reden die de vos opgeeft,
is niet overtuigend. Hij zou reeds elf jaar of langer (5288) voor het kasteel bivakkeren,
omdat hij verwacht dat als er één ridder in staat is om Ysabele te schaken, dat
Walewein moet zijn (5786). En Walewein en Ysabele tezamen heeft hij nodig om
weer mens te worden. Maar elf jaar geleden kon er van de schaking van het kleine
meisje Ysabele geen sprake zijn. En waarom zou juist Walewein de hem onbekende
jonkvrouw zoeken (5779)? Het is je reinste toeval dat hij nu in de buurt is; en tot
voor kort had hij nog nooit van Ysabele gehoord (5789). Waarom is de vos niet actief
naar Walewein op zoek gegaan, die hij van reputatie kende (5758-5763, 5784-5787)?45
Kortom, de episode van de vos roept vele vragen op. Er moet in dit tekstgedeelte
heel wat gewijzigd zijn.
Gaan we er echter van uit, dat Roges in oorsprong de poortwachter is, dan wordt
er veel duidelijk. De poortwachter is vóór het kasteel van de emir op zijn plaats en
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hij weet Floris listig de toren in te smokkelen. Op een slimme en listige aanpak wordt
in de Floris ende Blancefloer trouwens sterk de nadruk gelegd: want grote list behort
ter minnen (v. 1430); zie verder v. 2095, 2334, 2353, 2878, 2953, 3123, 3738, 3752.
Ook in de Gloriant heet het: behendicheit gaet voer cracht (v. 500; 539, 543). De
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listigheid van de poortwachter kan mede de gedachte aan een slimme vos hebben
gewekt, die in sprookjes vaak als helper optreedt. De rode vos smokkelt Walewein
Assentijns vesting binnen, niet in een mand met rode rozen uiteraard, maar op
vossenwijze door een geheime tunnel.

10. De amirael
Floris wordt in een mand met rozen direct de harem van de amirael binnengedragen.
Walewein moet nog de ene na de andere poort veroveren om tot de hoofdburcht van
Assentijn door te dringen. De verschillen zijn daardoor groot. Toch zijn er ook in
deze episode nog vele elementen uit het voorbeeld gehandhaafd; zo vallen er enkele
onmiskenbare overeenkomsten op met de Gloriant, die een verridderlijkte versie van
F&B bevat:
Floris alleen naar binnen, helper blijft
buiten (2880-)

Walewein alleen naar binnen, helper blijft
buiten (6128-)

Gloriant komt in de nacht voor Abelant Walewein komt in de nacht vóór de zesde
aan (G 607)
poort (6659)
Daer goede hoede es, daer es goeden
vrede (G 609)

Daer goet hoede es daer es goet vrede
(6971)

Gloriant slaapt buiten Abelant (G 613)

Walewein slaapt in vijfde dus buiten
zesde poort (6770)

Tote op gaet dat sonne schijn (G 615)

Toten sconen daghe (6774)

Gloriant is jonghelinc (8) ut kersten lant Walewein is jongelinc (7128) uut varren
(G 626)
lande (7130)
Florentijn spreekt in metafoor (G 617)

Ysabele vertelt droom (7126)

Zij ziet Gloriant als valke (G 617)

Zij ziet Walewein in liebards huut (7151)

Florentijn merkt op dat Gloriant een teken Die joncvrouwe merkt op dat up sine
draagt (G 620, 635), haar portret (G 225, scoudre stont een hovet als oft ware van
ere joncvrouwe (7132-7133)
253-)46
Florentijn kijkt uit venster (G 617)

Ysabele kijkt uit venster (7362)

Gloriant zonder zwaard (G 742, 787),
wordt gevangen

Walewein zonder zwaard (7260, 7294),
wordt gevangen

Florentijn bemint Gloriant (G 622)

Ysabele wert ontsteken van siere minnen
(7388)

Floris in kamer van Clarijs opgesloten
(2982)

Walewein in kerker opgesloten (7428)

Intermezzo: activiteiten in kasteel (2974-) Intermezzo: activiteiten in kasteel (7488-)
Liefdesklacht van Blancefloer (2990-)

Liefdesklacht van Walewein (7683-)
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Blancefloer bemint Floris sinds kindsheid Walewein bemint Ysabele al lange tijd
(3019, 272)
(7711)
Ghi... ne saghet bloeme no so rose nie
(2994, 3023)

Soe es rose boven allen blomen (7728)

Floris hoort liefdesverklaring (3027)

Ysabele hoort liefdesverklaring (7734)
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Blancefloer naar Floris in Clarijs' kamer Ysabele naar Walewein in kerker camere
(3022)
(7838-)
Te hant nam Blancefloer Floris bider
hant (3093)

Die joncfrouwe namene bi der hant
(7885)

Ende leidene ter cameren daer si woende Ende ledene ... in ene andere camere daer
inne (3095)
besiden (7888)
Zij gaan zitten op een rijclijc culct op
hoer bedde (3096)

Zij gaan zitten up ene lijs... met witten
sidenen cledren (7928)

Blancefloer begint te vertellen (3140)

Ysabele begint te vertellen (7930)

Die minne die de kinder dreven (3151)

Dat grote amoers... die si onderlinghe
dreven (7940)

[Si] hadden te gader haer doch cortinge Si hebben haren wille al gader (7949)
(3156); (G 670)
Ontsnappingsplan (G 698-)

Ontsnappingsplan (7907-)

No meerre bliscap no meerre spel (3161) Amors, jolijt ende grote jonste (7967)
De liefdesscènes bevatten stereotiepe elementen, wat de bewijskracht van de
parallellen verkleint. De beschrijving is ook aan de nieuwe omstandigheden aangepast.
Zo wordt de liefdesklacht van de in een harem opgesloten Blancefloer nu uitgesproken
door de in de kerker opgesloten Walewein. De vlucht die vanuit de boomgaard in de
nacht zonder meer mogelijk was, vereist in de kerker een geheime gang (v. 7907,
8274), waarvan echter geen gebruik wordt gemaakt.
Toch zijn er nog vele kleine en willekeurige details identiek. Vooral het teken op
Waleweins schouder en de tweede, aangrenzende kamer zijn frappant. Opmerkelijk
is het ook, dat alleen Ysabeles liefde wordt verklaard als verliefdheid op het eerste
gezicht (v. 7388). Walewein, die de jonkvrouw nog nooit heeft gezien, zou haar toch
al lange tijd beminnen (vgl. hierboven § 5). Dit is een gegeven dat in F&B en Gloriant
past. Trouwens, op zeker moment blijkt ook, dat Ysabele Walewein al langere tijd
moet kennen en beminnen: er wordt gesproken van haren lieven amijs, en haar liefde
voor hem is exemplarisch (v. 7847-7852). Al kan dit overzicht niet uitputtend zijn,
ik noem nog enkele overeenkomsten:
Vrouwe Fortune gooit roet in het eten
(3163-3164)

Geluc en geval (7973) laten het afweten

Het paar wordt door camerlinc bespied
(3263-; G 711-)

Het paar wordt door ridder bespied (7975)

In anders arme, mont an mont (3293-; G Cussen anden mont ende helsen (7998-9)
736)
Camerlinc met amirael naar kamer (3312; Ridder met Assentijn naar kamer (8030)
G 748)
Die kinder... ligghen ghehelst (3320)

[Si] rusten ende helsden (8055)
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Dus groten luchter mi te doene (3351)

Mi roven mine werelt ere (8060)

Reect mijn swaert (3304)

Haelt mijn swaert (8212)

Hi hietse neder bringen (3376); kerker
(G 872)

In den karker dat mense dede (8282)

Kerker steen (G 900, 943)

Karkerstene (8302)

Geliefden in afzonderlijke kerkers (G
873, 900)

Geliefden in afzonderlijke kerkers (8322)
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Uitvoerig wordt geschilderd, hoe Floris en Blancefloer elkaar proberen te redden.
Zij geven zichzelf de schuld (3529 en 3543; vgl. G 814-823) en proberen elkaar de
magische ring toe te spelen, die onkwetsbaar maakt. Walewein en Ysabele zijn even
onbaatzuchtig: elc clagede andren meer dan hem selven (8325). Er is alle reden voor
ongerustheid: gedetailleerd worden de diverse straffen opgesomd die hen bedreigen
(F 3479-3486; W 8326-8329). Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij.

11. De bevrijding
De Floris ende Blancefloer is bijna ten einde. Wat nog rest is een rechtszitting, waarin
de twee kinderen elk om strijd de emir smeken de ander te sparen. Hun tranen, jeugd
en schoonheid weten de vorst te vermurwen. Zij krijgen gratie; er is een groot feest
waarbij de amirael Blancefloers vriendin Clarijs tot vrouw neemt. Wanneer Floris
dan hoort dat zijn ouders zijn overleden, neemt hij afscheid en reist met Blancefloer
naar Spanje terug.47
Tot aan de rechtszitting lopen de Floris ende Blancefloer en de Walewein mooi
parallel. De vele overeenkomsten, ook en juist de onbelangrijke details, wijzen op
een bewerking. De Arthurroman is op de romance gebaseerd. Maar niet op de ‘version
aristocratique’ zoals we die kennen uit vier Franse handschriften en uit de vertaling
van Diederic van Assenede. Aan de Walewein ligt een verridderlijkte versie ten
grondslag, een redactie gelijkend op de meer ‘ausgesponnene sog. populäre, nur
fragmentarisch erhaltene Version’ (Frenzel 1988:217; zie hierboven § 3). Floris is
daarin een voortreffelijk ridder, die bij herhaling voor zijn geliefde duelleert. Daardoor
is het begrijpelijk, dat Diederics F&B en de Walewein vanaf dit punt uiteenlopen.
Het wat huilerige einde van F&B is voor de Walewein ondenkbaar. Van ‘der avonturen
vader’ wordt meer daadkracht en heldhaftigheid verwacht.
In de Walewein komt de rode helper opnieuw in actie, eerst als dode ridder dan
als vos Roges. Hij bevrijdt Walewein, helpt hem Ysabele te redden en begeleidt het
paar naar huis. Wat de afloop betreft komt de Walewein sterk overeen met de Gloriant,
die eveneens op een verridderlijkte F&B is gebaseerd. Uit de parallellie met Gloriant
blijkt, dat de Walewein ook ten aanzien van de ontknoping in de F&B-traditie past.
We zullen eerst de overeenkomsten tussen de Walewein en het abele spel bezien, dat
slechts een beknopte redactie biedt. In de volgende paragraaf kijken we dan wat
nauwkeuriger naar de rechtszitting in de F&B, waarin toch nog meer parallellen met
de Walewein verborgen liggen dan bij eerste lezing blijkt.
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Gloriant
Walewein
De getrouwe Rogier bevrijdt Gloriant (G Geest van rode ridder bevrijdt Walewein
904)
(8385)
uit dankbaarheid (G 886)

uit dankbaarheid (8375-8377)

Hij opent de sloten (G 905)

Hij breekt Waleweins boeien (8384)

Er is sprake van de bevrijding van
Florentijn (G 945)

Ysabele wordt bevrijd (8391)

Gloriant krijgt zijn paard Valantijf (G
937)

Walewein krijgt tbeste ors uit de stal
(8410)48

en zijn zwaard (G 926, 938) terug

en zijn zwaard (8432) terug

Het verhaal neemt in Gloriant een onverwachte wending wanneer Rogier en
Gloriant besluiten Florentijn in de gevangenis te laten zitten en haar pas te bevrijden
wanneer ze buiten het kasteel onthoofd zal worden (1005, 1061). Gloriant moet de
jonkvrouw nu uit de handen van de beul redden, wat een riskante onderneming lijkt.
Walewein en Ysabele daarentegen worden wel tezamen uit de gevangenis gehaald
en door de dode ridder naar Roges de vos gebracht. Op de terugweg echter moet
Walewein de vrijheid van Ysabele tot twee maal toe bevechten. Eerst wil de
hertogszoon haar meenemen (nevenepisode 5a) en later wordt zij ontvoerd door de
zwarte ridder (nevenepisode 6a). Zou niet één van deze avonturen in essentie tot het
oorspronkelijke verhaal hebben behoord? De meeste kans maakt dan de ontvoering
door de zwarte ridder,49 die Ysabele inderdaad schaakt, zodat Walewein haar moet
bevrijden. Er is in beide teksten ook sprake van onthoofding; in Gloriant zet de
soudaen de beul aan Florentijn te onthoofden; in Walewein is het Ysabele zelf die
Walewein aanspoort de zwarte ridder49 een kopje kleiner te maken:
Haestu ende slaet haer af thoet (G 1061) Trect of den helm den tyrant
Slaet hem thoeft of tehant (9981-9982)
En zoals Gloriant zijn tegenstander laat lopen, zo spaart ook Walewein de zwarte
ridder.50 Na dit avontuur gaan Walewein, Ysabele en Roges op weg naar huis net als
Gloriant, Florentijn en Rogier. We kunnen dus deze parallellen vaststellen:
Gloriant in dit groen (951)

Walewein in dat groene plein (9631)

Florentijn weggevoerd (960, 1004-)

Ysabele weggevoerd (9703)

Gloriant achtervolgt te paard (963)

Walewein achtervolgt te paard (9737)

Gloriant en Rogier werken samen (965) Walewein en Roges werken samen
(9738-)
Onthoofding (van Florentijn) dreigt
(1005, 1061)

Onthoofding (van zwarte ridder) dreigt
(9982)
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Gloriant scheldt tegenstander uit
(1065-1067)

Walewein scheldt tegenstander uit (9882)

Gloriant overwint; tegenstander gespaard Walewein overwint; tegenstander
(1068)
gespaard (9986)
Gloriant, Florentijn en Rogier op weg
(1079; vgl. 933)

Walewein, Ysabele en Roges op weg
(10138, 10170)
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De Floris ende Blancefloer in de version aristocratique verschilt in deze passage
sterk van de Gloriant en de Walewein. De gevangenen worden niet bevrijd; we missen
daardoor de bevrijder: de helpersrol van de poortwachter is uitgespeeld. Hij heeft
Floris de toren binnengesmokkeld; meer kan hij niet doen. De verliefde tieners zijn
op de goede uitkomst van de rechtszitting aangewezen. De Walewein is met
verscheidene nevenepisoden uitgebreid (zie § 5), waardoor oud en nieuw moeilijk
zijn te onderscheiden. Daarbij komt, dat het slot van de Walewein een wat verwarde
indruk maakt. Volgens Minderaa (1958:165) zijn er in de episode van de zwarte
ridder uiteenlopende motieven gecontamineerd. ‘Zulke symptomen wijzen er op, dat
de dichter in het Estor-verhaal met zijn stof overhoop lag’.51
Naar ik vermoed, is de verwarring in het slot van de Walewein geleidelijk aan
ontstaan. Het verhaal is bij herhaling uitgebreid. De ontwikkeling kan hier uiteraard
niet uitputtend worden beschreven. Ter completering echter van de vergelijking der
twee teksten zij hier gewezen op een aantal parallellen met Floris ende Blancefloer,
die onder de oppervlakte verborgen liggen.

12. De hertog
In de verridderlijkte versies van Gloriant en Walewein opent een helper de kerker
voor de jonge held, die vervolgens gewapenderhand de jonkvrouw bevrijdt. Al zijn
de verschillen groot, ook in F&B wordt er gestreden, zij het niet met zwaarden doch
met woorden. Floris moet zich in een rechtszitting tegen de amirael en zijn rijksgroten
verdedigen; hij wordt aangevallen en krijgt hulp. Het is koning Alfages die de
gevangenen een opening biedt door het recht van hoor en wederhoor te eisen.52
Opvallend is vooral het optreden van een anonieme hertog. Hij speelt aanvankelijk
een dubieuze rol. Wanneer de kinderen, in een poging de ander te redden, elkaar
over en weer de toverring toegooien die tegen de dood beschermt (vgl. F 1557-,
3540), valt die ring tenslotte op de grond:
Een hertoghe ghegreept diet hadde
ghehoort

Een hertog, die had gehoord

Den prijs die hem Floris gaf

hoe Floris de ring prees, pakte de ring
op

Sijn herte verblide hem daer af (v.
3561-3563)
De hertog eigent zich de toverring toe, die Floris en Blancefloer hard nodig hebben.
Dat maakt hem tot een slechterik. Maar even later in de rechtszitting neemt juist hij
het weer voor de kinderen op (v. 3632 en 3718). Volgens Leendertz (1912:LX) moet
de hertog worden gezien als ‘officier van de wacht’ die de kinderen gevangen houdt
en die, tegen zijn zin, verantwoordelijk is voor hun dreigende executie (3616-).53 In
elk geval is het waarschijnlijk, dat wie de jonkvrouw wil bevrijden het eerst en vooral
met de hertog aan de stok zal krijgen.
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Walewein en Ysabele nu worden door een eveneens naamloze hertog bij wie ze te
gast waren, gevangen gezet en met executie bedreigd (nevenepisode 5b). Om de
hertog een excuus te geven voor de schending van het gastrecht, gaat een passage
vooraf waarin Walewein de zoon van de hertog onthooft (8710), omdat de arrogante
jonge ridder zich Ysabele wilde toeëigenen (nevenepisode 5a). Deze episode vormt
een doublure ten opzichte van de schaking door de zwarte ridder in de navolgende
nevenepisode (6a).
Het ziet ernaar uit, dat de nevenepisode (5), net als het verblijf in de berg (1), het
uitlenen van het paard (2) en het optreden van de rode ridder (4), geïnspireerd is door
elementen in de bestaande tekst. Walewein en Ysabele zijn door toedoen van Roges
beiden op vrije voeten en voor de vervaarlijke hertog aan het hof van de emir is er
geen vanzelfsprekende reden voor vijandigheid meer. Toch blijkt het tenslotte tot
een tweegevecht te komen. Daarvoor moet een aanleiding worden gevonden: om de
hertog boos te krijgen laat een bewerker Walewein de zoon van de hertog doden,
hetgeen tot het ontleende motief van het geschonden gastrecht leidt. Er zijn nog
verscheidene overwegingen die deze gedachtengang steunen.
Alleen al het feit dat de rang gelijk is, heeft belang. In de Walewein zijn de
brugpachter en de poortwachter tot ‘coninc’ opgewaardeerd; en beiden dragen een
naam. De amirael wordt ‘coninc Assentijn’ genoemd. Trouwens in het Franse
handschrift B is li dus qui lor annel trouva (‘de hertog die hun ring vond’; hss. A en
C) ook tot koning geworden (uns rois, v. 2604, 2696, 2762). Tegen deze koninklijke
achtergrond moet de titel van hertog als een parallel tussen F&B en Walewein worden
beschouwd. En het feit dat de hertog in beide gevallen anoniem blijft, ondersteunt
de parallellie.
Walewein weet in de kerker van de hertog zijn boeien te breken; hij bevrijdt
Ysabele, en vergezeld door de vos gaan ze opnieuw en route. Eerst naar het kasteel
Ravensteen van de inmiddels overleden Amorijs (d.i. Amoraen), waar ze een paar
dagen blijven (v. 9582). Op weg naar koning Wonder valt Walewein tijdens een
rustpauze in slaap, zodat hij niet merkt dat Ysabele door een zwarte ridder wordt
ontvoerd. Gewaarschuwd door de vos, zet hij de achtervolging in. Hij bevrijdt de
jonkvrouw en weet met veel moeite de zwarte ridder te verslaan, die ... Hector blijkt
te zijn,54 de broer van de grote Lancelot en zelf een bekende ridder van de tafelronde.
Het is niet alleen de gelijkenis tussen hertog en hector die tot nadenken stemt;
waarom komt hier juist Hector uit de lucht vallen? Behalve in begin- en slotscene
komen er geen Arthurridders in het verhaal voor. Het zou ook vreemd zijn wanneer
dat anders was, want Waleweins avonturen spelen zich af in tander lant (v. 737,
4940), in oorsprong in Babylonië. De strijd tussen ridders van de tafelronde die elkaar
niet herkennen, is een bekend motief. En op deze wijze blijken Walewein en Hector
elkaar al vaker te hebben bevochten.55 Maar de aanleiding tot de strijd is in dit geval
erg dubieus.
Hector komt uit het niets aandraven, rooft Ysabele van de zijde van Walewein,
die
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bij alle gedruis rustig doorslaapt, en maakt zich met haar uit de voeten. Deze
maagdenroof op de openbare weg heeft geen hoofse allure en leidt ook tot niets.
Walewein weet Hector al snel in te halen, en alles wat rest is een tweekamp. De roof
en de achtervolging, met andere woorden, zijn overbodig. Een ontmoeting tussen de
twee ridders en een uitdaging zou voldoende zijn geweest, zoals ook de episode van
de hertogszoon (5a) bewijst.
Dat Ysabele wordt ontvoerd, heeft echter één verhaaltechnisch effect van belang:
de schaking maakt het Walewein mogelijk haar te bevrijden. En dat zou, omgekeerd
redenerend, wel eens de reden voor deze onwaarschijnlijke ontvoering kunnen zijn.
Net als in de Gloriant eindigde het verhaal kennelijk met een tweekamp ter redding
van de jonkvrouw. En wanneer Walewein Ysabele met het zwaard moet redden, zal
de hertog (→ Hector) zijn tegenstander zijn geweest, die hij verslaat doch ridderlijk
het leven laat. Door wijzigingen in het verhaal echter zijn Walewein en Ysabele op
dit moment beiden op vrije voeten. Om die reden zal de schaking in (6a) zijn
ingevoegd.
In de Walewein, waarin de vestingstad van de amirael tot drie losse kastelen is
geworden (van Wonder, Amoraen en Assentijn), bevindt de held zich na zijn bezoek
aan Ravensteen, de burcht van Amoraen, ver van het hof van Assentijn, waartoe de
hertog behoorde. Nu krijgt ook deze hertog, die in nevenepisode (5) eerst in een tent
oftewel pauwelioene (v. 8740) verblijft, een eigen kasteel met kerker (v. 9026, 9087),
maar ook dit kasteel ligt ver weg, op het traject tussen de burchten van Assentijn en
Amoraen. De vluchtelingen hebben de hertog en zijn mannen achter zich gelaten (v.
9526), ze zijn 20 mijlen over zee gevaren (v. 9479), hebben Ravenstene bezocht (v.
9543) en daarna nog een verre stic gereden (v. 9613). Door deze afstand in tijd en
ruimte verwacht men niet dat de eerstvolgende tegenstander van Walewein, die
bovendien Ysabele in handen blijkt te hebben, weer dezelfde hertog zou zijn. Dat
verklaart hoe hertog als hector kon worden opgevat, hetgeen tot een omvangrijke
uitbreiding moest leiden.
De hertog zal echter verscheidene malen zijn genoemd, en het is minder
waarschijnlijk dat hertog telkens opnieuw zou zijn verlezen. Na de creatie van de
zwarte ridder Hector bleef er een passage over waarin nog steeds de hertog de hoofdrol
vervulde. Dat verklaart de opmerkelijke, en vanuit verhaaltechnisch oogpunt
overbodige nevenepisode (5d), waarin de strijd tegen Hector overgaat in een strijd
tegen de anonieme hertog, die zonder enige introductie die hertoghe wordt genoemd
(v. 10379). Hij belegert met een grote troepenmacht het kasteel van de ridder die
Walewein kent uit nevenepisode (2). Essentieel in (5d) is de strijd tussen Walewein
en de hertog en de afloop daarvan. Dat de hele actie om de controverse tussen de
twee mannen draait, wordt ook in de tekst tot uitdrukking gebracht: het beleg moet
de uitlevering van Walewein bewerken (v. 10382).
De grote veldslag waarin Walewein wonderen van dapperheid verricht, vormt een
mooie apotheose:
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Walewein die sloegere harde vele
Menegen dedi sturten ter aerde
Den hertoghe slouch hi vanden paerde
Dat hi vor sine voete vel
Hi vinckene daer die ridder snel
Ende dede voeren ten castele (v. 10786-10791)

Walewein doodt de hertog niet, netzomin als hij Hector heeft gedood. Hij laat de
hertog lopen, zoals Gloriant de beul laat gaan. In het abele spel is hiermee het avontuur
plotseling ten einde. Gloriant reist met Florentijn en Rogier terug naar Bruuyswijc,
waar hij aan zijn oom Gheraert van Normandien verslag uitbrengt. Zo zou Walewein
met Ysabele en Roges naar Wales terug moeten reizen, naar het hof van zijn oom
Arthur. En dat doet hij ook, maar eerst brengt hij een bliksembezoek aan koning
Wonder.

13. De terugreis
De hertog aan het hof van de amirael is tot een zelfstandige machthebber geworden.
Naar het zich laat aanzien heeft deze privatisering tot de invoeging van de
nevenepisoden (5a) en (5b) geleid: Walewein en Ysabele ontkomen met hulp van
buitenaf aan koning Assentijn, maar ze blijken later toch nog gevangen te worden
gehouden door de hertog. Die moet ze daarom weer in de kerker werpen (5b); en
daarvoor moet hij een goede reden hebben: de dood van zijn zoon (5a).
De kerker van de hertog is dus in oorsprong de kerker van de amirael, waaruit
Walewein zich weet te bevrijden. Die uitbraak is gehandhaafd: Walewein verbreekt
zijn boeien (v. 9215) en doodt de bewaker (v. 9232). Hij kan nu zijn terugreis
voortzetten. Een bewerker heeft hier een goede gelegenheid gezien om Walewein
en de zijnen bij koning Amoraen langs te laten gaan, die abusievelijk Amorijs wordt
genoemd. Dit bezoek aan Amoraen, in oorsprong de poortwachter van de amirael,
stamt niet uit de Floris ende Blancefloer. In de F&B behoort de poortwachter immers
tot het hof van de amirael en Floris heeft geen reden om hem weer op te zoeken. De
poortwachter is echter tot een zelfstandige koning geworden, en Walewein heeft een
afspraak met hem gemaakt. Wil hij het zwaard met de twee ringen behouden om die
tegen het schaakbord van koning Wonder te kunnen ruilen, dan moet hij Ysabele bij
Amoraen afleveren.
Verscheidene eigenaardigheden in de overgeleverde tekst wijzen erop, dat het
tweede bezoek bij Amoraen in een bestaande tekst is vervlochten:
1

De afwijkende vorm van de eigennaam,
Amorijs in plaats van Amoraen, wordt
algemeen als een argument aangevoerd
om twee verschillende dichters aan te
nemen.56 De oppositie speelt een rol in de
discussie over het dubbele auteurschap
van de Walewein, waarover we nog zullen
spreken.
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2

De episode past slecht in het grotere
verhaal. De onverwachte dood van de
trouwlustige koning komt Walewein wel
erg goed uit, maar is in verhaaltechnisch
opzicht een noodoplossing. Slecht
passend is de plotselinge en harteloze
wijze waarop Walewein de afspraak met
Amoraen aan Ysabele meedeelt, die alles
voor haar minnaar heeft opgegeven (v.
9412-9419). En Waleweins
geruststellende woorden (v. 9431-9436)
zijn nietszeggend en rechtvaardigen niet
Ysabeles dankbetuiging: Here, ic weets
ju danc (v. 9437). Ook het onhandige
gedoe met het zwaard met de twee ringen,
dat Walewein inmiddels is kwijtgeraakt
doch voor de gelegenheid weer terugvindt
(v. 9444), wekt geen vertrouwen.57
Walewein belooft nu bovendien het
zwaard terug te zullen geven om Ysabele
vrij te kopen (v. 9454). Alsof Amoraen
daarmee zou instemmen! En bovendien
staat koning Wonder dan het schaakbord
niet af, zodat de queeste voor koning
Arthur mislukt is.

3

De keuze tussen de land- en de zeeroute
(v. 9478-9485) is een typisch probleem
voor reizigers naar en van het Heilig Land
(vgl. Brefeld 1994:17-19). De vermelding
kan erop wijzen, dat Walewein niet naar
het op twintig mijl afstand gelegen kasteel
van Amorijs onderweg is, maar naar huis.

4

De beschrijving van de reis naar Amorijs
is vermengd met elementen die aansluiten
op de ontsnapping uit de kerker van de
hertog (9470-9474; 9512-9539). De
bewerker is er zich ook van bewust dat
hij van de hak op de tak springt: Ter
redenen comic weder toe so ic eerst
mach, verlanghe ju niet; maer hort een
lettel eerst tbedijt... (v. 9510-9512) en
Hier na suldi noch meer horen vanden
hertoghe ende doen memorie; maer nu
keric up mine hystorie (v. 9538-9540).
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Een garsoen bericht Walewein onder
tranen dat Amorijs van der werelt es
versceden (v. 9559). Alle droefenis ten
spijt wordt er in het kasteel volop feest
gevierd (v. 9581), met spel ende riveel
(v. 9574). Dit doet denken aan het grote
bruiloftsfeest van de amirael (F 3863),
waarbij Floris de dood van zijn vader en
moeder wordt bericht, waarna hij afscheid
neemt en naar Spanje terugkeert.

6

Zo vertrekt ook Walewein metter
damosele uit Ravenstene (v. 9583-9588),
naar eigen zeggen richting koning
Wonder en het schaakspel. Opmerkelijk
is, dat hier over de onttovering van de vos
Roges niet wordt gerept. In vers 9612
komen we weer in het oude spoor terecht.
Wat moet volgen is het tweegevecht met
de hertog, die door de interpolatie van de
Amorijs-episode uit beeld was
verdwenen. Mede daardoor is een
gedeelte van de hertog-episode tot
hector-episode geworden, zoals hierboven
betoogd.

Zeker wanneer het tweede bezoek aan Amoraen ingevoegd zou zijn, is het
twijfelachtig of het tweede bezoek aan koning Wonder aanvankelijk wèl tot het
verhaal behoorde. Na het feest aan het hof en het bericht van de dood van koning
Fenus gaat Floris naar huis terug, waar hij met Blancefloer trouwt en koning wordt.
En daarmee is het verhaal gedaan. Zo kan ook Walewein na zijn overwinning op de
hertog, de verzoening (v. 10851) en een overlijdensbericht,58 direct naar huis zijn
gegaan. De parallellie met de Floris ende Blancefloer is dan volkomen.
Ook zonder een tweede bezoek aan koning Wonder heeft de Walewein een wel
wat plotseling maar toch bevredigend slot. Wat als een queeste naar een schaakbord
begon, heeft tot de avontuurlijke ontvoering van een wonderschone jonkvrouw
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geleid. De held is alle gevaren te boven gekomen, hij heeft zijn geliefde Ysabele
veroverd; Roges is weer thuis en op de troon (vgl. noot 58). De lezer en de toehoorder
kunnen opgelucht adem halen. En dat zal ook de auteur Penninc hebben gedaan. Hij
heeft een welbekende tekst herschreven tot een gloednieuw Arthuravontuur. De
epiloog echter maakt duidelijk, dat Penninc niet de enige auteur van de tekst is
geweest. Ook Pieter Vostaert heeft een aandeel geleverd.

14. Penninc en Vostaert
Het is ‘merkwaardig’, zo merkt Draak (1975:244) over de twee dichters van de
Walewein op, ‘dat wij - ondanks alles - nog zo slecht op de hoogte zijn van hun
werkverdeling. Waaròm stopte Pennine met het verhaal?59[...] Met welke soort van
richtlijnen kòn Vostaert de roman voortzetten?’ Met de Floris ende Blancefloer voor
ogen, kunnen we deze vragen beantwoorden.
Over de werkverdeling van de twee dichters geeft de epiloog van Walewein ons
deze informatie:

11175

Penninc die dichte desen
bouc

Penninc die dit boek
schreef,

So wiet hort mine rouc

- het kan me niet schelen
wie het hoort -

Hine was niet wel bedocht hij heeft er niet goed op
gelet
Hine hadde [die] jeeste ten het verhaal ten einde te
ende brocht
brengen.

11180

Pieter vostaert maketse
vort

Pieter Vostaert heeft het
voortgezet,

So hi best mochte na die
wort

zo goed ah hij kon, naar de
tekst

Die hi van penninge vant
bescreven

die hij door Pennine
geschreven vond.

Het dochtem scade waert
achter bleven

Het leek hem zonde het na
te laten.

Die jeeste maer daert ende Het verhaal immers
brect
waaraan het slot ontbreekt,
Ic wane mens lettel eren
sprect

ik denk dal de dichter daar
weinig eer

Den dichtre oec verliest hi mee inlegt. Tevergeefs zijn
mede
ook
Bede pine ende arbeide

al zijn inspanningen,
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Dat soe niet wert es ere
keerse

daar het werk geen stuiver
waard is.

Omtrent drie ende .xxx.
hondert verse

Ongeveer drie en dertig
honderd verzen

Heefter pieter of ghedicht heeft daarvan Pieter
gedicht,
So hi vrayst mochte in rime zo mooi als hij kon, in
slicht
zuivere rijmen.
Volgens Pieter Vostaert had Penninc het verhaal niet goed afgerond; het dichtwerk
miste het slot. Naar de aanwijzingen nu van Penninc zelf heeft Vostaert het verhaal
voltooid. De laatste 3300 verzen zijn van zijn hand. Men heeft zich afgevraagd,
waarom en hoe Penninc zijn ideeën voor het slot aan Vostaert heeft kenbaar gemaakt.
Als Pennine zo precies wist, hoe het verder moest, waarom heeft hij het werk dan
niet zelf voltooid? Of hebben we met een literair testament te doen en nam Vostaert
de draad op die Penninc moest laten vallen? Daartegen pleit de

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

58
ergernis die uit Vostaerts woorden spreekt: Penninc is tekort geschoten (v.
11174-11175); zijn verhaal mist het slot en is daardoor geen stuiver waard (v. 11185).60
Het tweede probleem is zeker zo lastig: Vostaert heeft 3300 verzen gedicht, bijna de
helft van wat Penninc had geschreven. Dat moet hem, net als zijn voorganger, heel
wat hoofdbrekens hebben gekost (vgl. v. 24). Is het dan niet wat merkwaardig, dat
Vostaert na al die inspanningen het hele boek aan zijn mede-auteur toeschrijft (v. 23
en 11173)? En kan men bij aanvulling van een tekst met 42 procent wel zeggen, dat
‘het slot’ ontbreekt (v. 11181)? Rond vers 7900, waar Vostaert de pen van Penninc
zou hebben overgenomen, zitten we nog midden in het verhaal. Walewein is in de
kerker van koning Assentijn opgesloten en Ysabele is haren lieven amijs daar komen
opzoeken. Het valt nog niet te overzien, hoe het verhaal zich verder zal ontwikkelen.
De tekst vertoont geen herkenbare breuk.61 De scheiding wordt daarom op
verschillende plaatsen gelegd: gaat men uit van het totale werk van 11202 verzen en
trekken we er 3300 van af, dan komen we bij v. 7902 terecht; rekenen we de epiloog
niet mee, die met v. 11173 begint, dan brengt ons dat bij v. 7872. Het is daarom
verwonderlijk, dat Jonckbloet (1846-1848, 2:182, 303) v. 7835 als de eerste regel
van Vostaert beschouwt, en Draak (1936:206) de scheiding legt tussen v. 7843 en
7844. Hebben zij dezelfde fout gemaakt als Van Es (1957:345), die het getal in vers
11186 bij herhaling als ‘3330’ leest?
Deze vergissing van vooraanstaande filologen doet ons eens te meer beseffen, hoe
gemakkelijk getallen vervormd kunnen raken. Ook middeleeuwse kopiisten hadden
er de grootste moeite mee. Bij de meeste woorden in een zin dwingt de zinsbouw en
de context tot de correcte lezing. Onduidelijk geschreven woorden zijn binnen het
grotere geheel meestal herkenbaar. Eigennamen en getallen echter zijn geïsoleerde
informatie-eenheden en kunnen daardoor ongemerkt veranderen.62 Met een corruptie
nu moeten we ook in vers 11186 ernstig rekening houden. De volgorde der woorden
binnen vers en zin raakt bij het schrijven gemakkelijk verstoord. De kopiist moet
tijdens het tijdrovende schrijven onthouden wat hij heeft gelezen. Hij dicteert zichzelf
terwijl hij schrijft, en herhaalt in stilte wat hij nog moet kopiëren. Dat leidt heel vaak
tot omzettingen.63
Brengen we nu de verschillende overwegingen in bovenstaande paragrafen met
elkaar in verband. Het lijkt mij op grond van de aangetoonde parallellie niet
twijfelachtig, dat aan de Walewein een verridderlijkte versie van de Floris ende
Blancefloer ten grondslag ligt: het Arthurverhaal is een verholen bewerking van
Floris' queeste. De F&B kent een abrupt einde, en eenzelfde slot zal daardoor ook
de Walewein hebben gehad. Na de tweekamp tot redding van Ysabele vertrekt het
paar met Roges naar het land van herkomst, waarschijnlijk Roges' vaderland, Spanje.
Het is begrijpelijk, dat een latere verteller of bewerker, daar geen genoegen mee nam.
Wat duidelijk ontbrak, was een tweede bezoek aan koning Wonder, waardoor er geen
ruil plaats vond van schaakbord en zwaard. Dat maakt dat de bijna voltooide queeste
voor koning Arthur alsnog mislukt: Walewein lijdt schipbreuk in het zicht
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van de haven. Hoe kan hij zich ooit nog met ere aan Arthurs hof vertonen? Zou
bovendien het verhaal, dat begint met het binnenzweven en verdwijnen van het
schaakbord in Arthurs hof, niet ook daar weer moeten eindigen, en wel met de
feestelijke aanbieding van de trofee aan de grote Britse koning?64
Wanneer deze gedachtengang juist is, moet Vostaert een Walewein-versie in handen
hebben gekregen, waaraan het bezoek aan koning Wonder en de triomfale slotscène
aan Arthurs hof ontbraken. Deze twee episoden (VI en VII in § 5 hierboven) moeten
dus van de hand van Pieter Vostaert zijn. De gebeurtenissen zijn door hem summier
beschreven;65 de passages bevatten uitsluitend informatie die men op grond van het
voorgaande mocht verwachten. Vostaert heeft het ontbrekende slot niet op instructies
van Penninc gebaseerd; er was geen literair testament. De bestaande tekst van Penninc
heeft Vostaert de aanwijzingen verschaft voor een passend slot, waarin alle losse
draden van het verhaal worden afgehecht.
De aanvulling van Vostaert beslaat dus niet meer dan een paar honderd verzen,
ongeveer driehonderd en dertig naar hij zelf vermeldt. Het lijkt na het voorgaande
niet twijfelachtig, dat we vers 11186 als volgt moeten lezen:
11186* Omtrent drie hondert ende .xxx. verse

Daaruit is door een omkering omtrent drie ende .xxx. hondert verse ontstaan. Wanneer
we vanaf het einde van de tekst zo'n 330 verzen teruggaan, komen we bij vers
10872-10873 terecht, waarin we lezen: dies swigic stille ende segghe ju vort dystorie
dan. En verteld wordt nu inderdaad, hoe Walewein zich op weg begeeft naar koning
Wonder.
Een dergelijke uitspraak over voortzetting van het verhaal komen we rond v. 7900
niet tegen. Van Es (1957:354) noemt 25 plaatsen waar de lezer en hoorder bij de
overgang naar een nieuwe episode door de auteur worden aangesproken. Maar alleen
in v. 10873 wordt de voortzetting aangekondigd van het verhaal als geheel, dystorie
zonder meer. Vostaert geeft expliciet aan, dat hij het verhaal weer op gang wil
brengen, dat dus blijkbaar tot stilstand was gekomen. We mogen ervan uitgaan, dat
hier Pennincs verhaal ten einde was en dat, vanaf vers 10867 waarschijnlijk, Vostaert
aan het woord is. Dat deze het belangrijk vond zijn eigen aandeel herkenbaar te
maken, bewijst ook de vermelding van het aantal bijgerijmde verzen in v. 11186.
Begrijpelijk is het nu dat Vostaert Penninc als de enige auteur van de Walewein
beschouwt (v. 23, 11173), die uitgaande van de Floris ende Blancefloer een nieuw
dichtwerk heeft gecreëerd. De bijdrage van Vostaert is bescheiden; hij heeft het slot
van het verhaal vervangen en aangevuld: Walewein moet nog wat zaken bij koning
Wonder afhandelen, en het verhaal eindigt met een feest aan Arthurs hof. Vostaert
laat daar alle personen verschijnen die hij in Pennincs verhaal is tegengekomen.
Hector blijkt al weer van zijn zware verwondingen hersteld. Acte de présence geeft
ook koning Assentijn (v. 11079), de despoot uit tander lant. Zoals de
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amirael in F&B zich ingenomen toont met het huwelijk van Floris en Blancefloer,
zo betoont Assentijn zich plotseling blide omdat Walewein siere dochter hadde
ghewonnen (v. 11083), wat hem er overigens niet van weerhoudt om Ysabele weer
mee naar huis te nemen (v. 11159).
Ook de koning van Hisike verschijnt aan het hof in Wales. Met zijn zoon Roges
keert hij echter vroegtijdig terug naar zijn eigen land, waar zoon en stiefmoeder zich
verzoenen. Ook van Roges' troonopvolging wordt nog gesproken. Het een en ander
versterkt het vermoeden, dat Pennincs verhaal inderdaad in Hisike eindigde, waar
Roges na zijn vaders dood de troon besteeg, en waar het huwelijk plaats vond van
Ysabele en Walewein. Vostaert heeft dit gegeven in zijn nieuwe slotepisode verwerkt,
hoewel hij zelf betwijfelt of de rokkenridder Walewein inderdaad met Ysabele
getrouwd zou zijn (v. 11108-11110).

15. De koning van Hisike
De vergelijking van de Walewein met de Floris ende Blancefloer heeft zoveel
structurele parallellen en overeenkomstige details opgeleverd, dat we wel moeten
concluderen, dat een versie van Floris' zoektocht naar Blancefloer als voorbeeld heeft
gediend voor de queeste van Walewein. Binnen de F&B-traditie ontwikkelt de knaap
Floris zich tot een strijdbare prins, die in de Gloriant zelfs als een ‘ridder van
avonturen’ optreedt. Dat maakt het mogelijk zijn rol te laten vervullen door de
avontuurlijke ridder bij uitstek, Walewein. De Walewein zal dan ook gebaseerd zijn
op een verridderlijkte versie van F&B.
Waarschijnlijk zullen er nog meer parallellen aan het licht komen, wanneer
onbegrijpelijke en bevreemdende details in de Walewein met de F&B worden
geconfronteerd. Zo was het tot nu toe onduidelijk, waarom zoveel aandacht werd
geschonken aan de voorgeschiedenis van Roges van Hisike, die in het verhaal toch
maar een ondergeschikte rol speelt.66 Nu we zien dat zijn droeve levensverhaal in
oorsprong dat van Floris is, die de poortwachter op zijn hand probeert te krijgen, is
er veel verklaard. Maar waarom is Roges de zoon van de koning van Hisike? En ook
wanneer dit een willekeurig gekozen vorstendom zou zijn, om welke plaatsnaam
gaat het dan? Binnen de Walewein is het zelfs niet duidelijk in welk gebied we moeten
zoeken.
Nemen we eenmaal aan, dat niet de helper Roges maar Floris uit Hisike komt (zie
hierboven § 9), dan wordt identificatie van de plaatsnaam gemakkelijker. Van Floris
weten we dat hij uit Spanje afkomstig is; zijn vader is een heyden coninc (F 91), die
tegen de christenen strijdt. Hij berooft pelgrims op weg naar Santiago de Compostela,
die vanden berghe neder komen, van de Pyreneeën dus.67 Het hele Iberische
schiereiland was vanaf de achtste eeuw in handen van de Moren, op het uiterste
noorden na. Van daaruit is de christelijke Reconquista gestart, die vooral in de
twaalfde en dertiende eeuw actueel was. Het land van de koning van Hisike lag in
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de frontlinie, op de grens van het Moorse rijk en de kleine strook land die de
christenen nog in handen hadden. De Floris ende Blancefloer, met daaraan toegevoegd
de stamboom van Karel de Grote, die kleinzoon en erfgenaam van Floris en
Blancefloer blijkt te zijn, steunt de aanspraken van de Franken op het Noordspaanse
land van Hisike.68
Eén blik op de kaart is nu voldoende om Hisike te identificeren.69 Aan de voet van
de Pyreneeën ten noorden van Saragossa lag en ligt in de gelijknamige streek de stad
Huesca. In deze door de Romeinen gestichte stad heersten vanaf 713 ‘de Moren, die
haar uitbouwden tot een imposante vesting. [...] In de 11de en 12de eeuw was Huesca
de hoofdstad van het Spaanse koninkrijk Aragón’.70 Hisike (met ontronding en
epenthesis) past naar de vorm perfect bij Huesca, en deze stad heeft de kenmerken
die in de Floris ende Blancefloer worden beschreven.
De identificatie van Hisike versterkt de conclusie dat de Walewein op de Floris
ende Blancefloer is gebaseerd. De plaatsnaam heeft echter ook belang voor de
F&B-traditie. Het is uit te sluiten dat de dichter van de Walewein een globale titel
als die coninc van Spaengen veranderd zou hebben in een specifieke; binnen de
Walewein was daartoe geen enkele aanleiding. Penninc moet die coninc van Hisike
(Hyske, Hueske) aan zijn voorbeeld hebben ontleend. Deze precieze en passende titel
komt echter in de F&B-overlevering niet meer voor. We hebben dus met een restant
te doen van een oudere versie, mogelijk dezelfde versie die we vanuit de Trierse
Floyris kennen (zie hierboven § 3), waarin niet de poortwachter maar de brugpachter
met Floris schaakt (zie § 7).

16. Besluit
De F&B bevat een aantal elementen die Penninc geïnspireerd kunnen hebben tot de
omwerking van het liefdesavontuur tot een Arthurverhaal. De F&B is een queeste,
en op zoektochten zijn de ridders van de tafelronde zeer gesteld. Ook de magische
elementen en technische wonderen, die de F&B beschrijft, zijn in de Arthurliteratuur
gewild. Kenmerkend voor de Walewein is de drieledige queeste.71 Maar ook de F&B
bevat een duidelijke drieslag. Floris moet drie hindernissen overwinnen voordat hij
Blancefloer in de armen kan sluiten: de brug, de poort en de toren. De brugpachter,
de poortwachter en de amirael zijn tot afzonderlijke koningen geworden, met hun
eigen kastelen en domeinen. Om van de een naar de ander te komen zijn telkens
nieuwe opdrachten vereist, wat in een drieledige queeste resulteert.
Als aanleiding tot de hele onderneming wordt de verwerving van het fraaie
schaakbord gekozen, waarmee Floris bij zijn bezoek aan de brugpachter wordt
geconfronteerd. Naar het voorbeeld van de graalqueeste laat Penninc in deze nieuwe
queeste het schaakbord bij koning Arthur binnenzweven. Walewein, die ook op zoek
ging naar de graal, is de aangewezen ridder voor de queeste naar het vlie-
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gende schaakbord.72 En dat het tenslotte toch vooral om de verovering van een prinses
zal blijken te gaan, is voor Walewein, ‘der begehrte Junggeselle’, geen probleem.73
Het is mogelijk, dat het sprookje van de gouden vogel bij het ontstaan van het
verhaal een rol heeft gespeeld, maar noodzakelijk is dat niet. De drieslag is een
algemeen element, dat onder meer tot uiting komt in sprookjes. De drieledige queeste
kan, omgekeerd, de gedachte aan het sprookje hebben opgeroepen, en ertoe hebben
geleid dat de helper in een vos veranderd werd. De aanval van Hector die Walewein
zijn verworven schat, Ysabele, afpakt, kan niet als een sprookjeselement (‘de
verraderlijke broers’) worden beschouwd. Het bezwaar dat Draak (1936:120) zelf
noemt, het feit dat Hectors aanval te vroeg komt, vervalt wanneer we het bezoek aan
Wonder als een jongere toevoeging van Vostaert zien. Doorslaggevend echter is het
feit, dat de figuur van Hector als een verschijningsvorm van de hertog is te
beschouwen. Het tweegevecht is daarmee een element uit de voorbeeldtekst. Een
onmiskenbaar sprookjeselement vormt wel de sprekende vos, die een traditionele
‘dierhelper’ is. Het is de vraag of Roges wel van meet af aan een vos was. Vrijthof
(5135) en palas (8502) wijzen op een menselijke bewoner en de koppeling aan de
rode ridder lijkt erop te wijzen, dat de vos een jongere afsplitsing vormt. De Walewein,
zo moeten we concluderen, gaat niet op een sprookje terug en het is zelfs dubieus of
sprookjesmotieven bij de compositie van de Walewein een rol hebben gespeeld.
Kortom, Draaks hypothese, die zo lang heeft dienst gedaan, lijkt mij niet langer
houdbaar.74 De Walewein is niet op het door haar gereconstrueerde sprookje gebaseerd
(1936:130-134), doch op een oudere versie van de Floris ende Blancefloer.
Dat de Walewein op de Floris ende Blancefloer teruggaat, lijkt onmiskenbaar.
Penninc moet het plan hebben gehad een nieuw Arthurverhaal te schrijven en F&B
vormde voor hem een geschikt uitgangspunt. Zonder voorbeeldtekst, die de dichter
op koers houdt en in veilige haven doet belanden, was het schrijven van een lang
verhaal veel moeilijker en riskanter dan tegenwoordig. Het gebruik van het kostbare
perkament stond geen kladversies, correcties en revisies toe. De eerste versie de beste
moest raak zijn. Dichter en scriptor waren één persoon; schepping en productie
vonden gelijktijdig plaats, denk- en handwerk waren niet te scheiden. Onder deze
condities was het een welhaast onmogelijke opgave een fonkelnieuw verhaal van
duizenden verzen te schrijven. Een voorbeeldtekst geeft houvast. De grote lijnen zijn
getrokken; de verhaalelementen worden de auteur successievelijk aangereikt. De
dichter kan zich concentreren op de invulling van details en op de constructie van
zijn verzen. We kunnen dan ook constateren dat er door dichters op allerlei wijzen
werd ontleend: door vertaling, compilatie, uitbreiding, en door openlijke dan wel
verholen bewerking.
Met een verholen bewerking hebben we in de Walewein te doen. De cruciale
eigennamen zijn welbewust vervangen, de locaties onherkenbaar gemaakt. De typische
kenmerken van de bron zijn weggelaten of veranderd. En er is volop geïnterpo-
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leerd. Naar aanleiding van elementen in de bestaande tekst zijn uit de Arthurliteratuur
bekende verhalen en motieven toegevoegd. Een deel van de interpolaties kan reeds
door Penninc zijn geschreven. De onregelmatigheden in de loop van het verhaal
wijzen er echter op, dat de tekst ook door latere bewerkers is uitgebreid. Het feit
bijvoorbeeld dat het levensverhaal van Roges de voorgeschiedenis is van Floris,
wiens rol in het verhaal echter door Walewein wordt gespeeld, wijst op jongere
ontwikkelingen. Een samenkomst van Roges, Walewein en Ysabele met Wonder en
Alydrisonder als voorwaarde voor de onttovering van de vos, loopt vooruit op de
dood van Amoraen, die nog niet kon worden voorzien. Ook de ingrepen binnen de
nevenepisoden (5) en (6) die hierboven in § 12 zijn beschreven, tonen dat de Walewein
bij herhaling is bewerkt.
Nu de bron van de Walewein bekend is, zijn we bij studie van de tekst niet meer
uitsluitend op interne kritiek en regressieve tekstreconstructie aangewezen. Uitgaande
van de voorbeeldtekst is het betrekkelijk eenvoudig de tekstgeschiedenis van de de
Walewein vast te stellen. De vergelijking van bron en bewerking vergroot ook ons
inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van Middelnederlandse werken in het
algemeen. En misschien zal dat weer leiden tot de herkenning en erkenning van de
bronnen van andere literaire werken.
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Eindnoten:
1 Leendertz (1912:xxxv) wijst wel op een overeenkomst in de Nederduitse versie van F&B (na
1300) en de Walewein: ‘Zoo heeft de Nederduitsche vertaler, die niets van een harem begreep,
bij de beschrijving van den toren en van de wijze, waarop Floris daarbinnen kwam, blijkbaar
aan de beschrijving van Assentijn's kasteel en Walewein's listen gedacht’. Zie ook p. xxxvii
over de gelijkenis van de Walewein-episode van de hertog (‘het geschonden gastrecht’) en de
strijd op Fusis in de ‘version populaire’.
Na voltooiing van dit artikel werd ik aangenaam verrast door het betoog van Meyer (1999:74-76),
die net als ik gelijkenissen heeft opgemerkt tussen ‘the suffering hero’ Walewein en the ‘weak
hero’ Floris. ‘The realm of King Wonder is a typical realm of a Byzantine king as described in
the texts that follow the model of the late Byzantine romances (like Flore et Blanchefleur/Flore
und Blanscheflur or Partonopeus/Partonopier).’ Vooral de aandacht voor ‘the inner life of the
protagonist’ vormt een parallel. Meyer vermoedt intertextuele invloed: ‘the forming of the
literary character “Walewein” is - especially in the first part of the romance - to a large part a
consequence of the competition between the Arthurian romances and the romances based on
the late Byzantine novels as a genre.’
2 Met uitzondering van de met L 7988-8003 corresponderende verzen van G, die in dit afschrift
door W. Kuiper de verzen van L vervangen. De verwisseling is ontstaan in de editie van Van
Es (1957:233); vgl. Draak (1975:246), die verwijst naar de recensie van R. Lievens in Leuvense
Bijdragen 47 (1958) bijblad p. 110.
3 Draak (1975) bespreekt de studies verschenen sinds 1936; Janssens (1976) bevat een bibliografie
vanaf 1772, en een overzicht van uitspraken over de (on)oorspronkelijkheid van de Walewein.
In de uitvoerige bibliografie van Besamusca (1993) vinden we hetgeen tot die datum is
verschenen; zie ook Johnson (1992:xlv-lvii). Een mooie synopsis tenslotte bevat de inleiding
van Besamusca & Kooper (1999:1-12).
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4 Vgl. ook de uitvoerige recensie van Smith (1995), die weliswaar betwijfelt of de lezers de
ontleningen herkenden, maar die toch Besamusca's interpretatie van Walewein als anti-graalroman
tegenover Winkelman verdedigt (p. 50-51).
5 Zie voor structuuroverzichten Minderaa (1958); Janssens (1976:124 en 606-622); Janssens
(1979-1980:53-59); Haug (1995:195-197, 1999:17-19); en vooral Verhage-Van den Berg (1983,
inz. p. 226-227).
6 Zij het door twee auteurs. Vostaert echter, aan wie de laatste 3300 verzen worden toegeschreven,
zou volgens de aanwijzingen van de hoofdauteur Penninc hebben gewerkt, zodat de eenheid
van conceptie behouden bleef. Vgl. echter § 14 hieronder.
7 Al zijn er locaties veranderd en politieke achtergronden. De bewerking (bijna 4000 verzen) is
didactisch gekleurd en al te grote ongeloofwaardigheden zijn geschrapt; zie Winkelman (1993a).
Diederic heeft zijn stof sterk gerationaliseerd: Winkelman (1984:221), Van der Meulen
(1998:84-89). Ik citeer het Frans naar de editie van Pelan (1937), die ook een volledige uitgave
van de Vaticaanse fragmenten bevat; vgl. Winkelman (1977:15, n. 22).
8 Vgl. Leendertz (1912:xxxv).
9 Zie Rossi (1989, k. 573).
10 Die mening is ook Kuiper (1997) toegedaan: ‘Die [tweede] versie moet hier te lande bekend
geweest zijn getuige de Roman van Heinric en Margriete van Limborch (ca. 1300). De passage
waarin Margriete door Echites van de brandstapel geplukt wordt, is rechtstreeks uit de tweede
Floires-versie gekopieerd’.
11 Vgl. Leendertz (1912:xxxv-ix).
12 Gerritsen (1996a:51) spreekt van ‘de wellicht wat al te exclusieve aandacht voor intertextualiteit
van de hedendaagse Arturisten’.
13 De vergelijking tussen de stereotiepe middeleeuwse epiek en hedendaagse filmgenres dringt
zich op. Wie een nieuwe James Bond-film gaat zien, weet wat hij te verwachten heeft. De plot
is weinig verrassend, de acties zijn stereotiep. Het zijn de details en de uitvoering die het hem
doen.
14 Vgl. Walewein v. 5-6, 2220, 9540[?], 9843, 9933, 11011-11012, 11103, 11141. Zie Sonnemans
1995, hfst. 7 en voor citaten uit Maerlant: Van Oostrom 1994, bijlage.
15 Vgl. Walewein v. 1-4: Vanden coninc Arture es bleven menighe avonture die nemmer mee ne
wert bescreven. Nu hebbic ene scone up heven.
16 Zie ook de theoretische beschouwingen in Duinhoven (1999:249-250): door bewerking en door
fouten en correcties ‘kunnen de twee versies zo sterk uiteenlopen, dat de weinige onmiskenbare
overeenkomsten tegenover de grote hoeveelheid van verschillen in het niet lijken te vallen. Het
is dus niet de kwantiteit die telt, niet het aantal gelijkenissen doch de aard, de kwaliteit van de
overeenkomsten’.
17 Vgl. Van Oostrom (1994:8).
18 Al kunnen wastafeltjes bij het detailwerk van nut zijn geweest.
19 De ongenoemde verzen zijn overgangspassages. Zie voor de inhoud der nevenepisoden: Draak
(1936:12-18) en Verhage-Van den Berg (1983:227-235). Verhage betoogt dat de nevenepisoden
niet geïsoleerd staan doch noodzakelijk zijn voor het goede begrip van de grondidee van het
verhaal. Zoals we zullen zien, kunnen de nevenepisoden inderdaad als verzelfstandigde
uitbreidingen van het kernverhaal worden beschouwd.
20 Zie voor de naamsverandering hieronder § 13 sub (1).
21 Wat Verhage niet doet. Draak (1936:133) daarentegen rekent deze passage tot de (sprookjes)
kern van het gedicht, en naar we zullen zien terecht. Ook het gevecht met de zwarte ridder in
nevenepisode (6a) ziet zij als een element uit het sprookje: de jaloerse broer(s) zou(den) proberen
de verworven schat af te pakken. Bij deze interpretatie moet Draak een verplaatsing van de
passage aannemen (vgl. 1936:120). Er is bovendien geen sprake van jaloezie; de interpretatie
vindt geen steun in de tekst zoals die is overgeleverd.
22 Verhage-Van den Berg (1983:242): ‘Velen zien dit als een zwakke schakel in de keten van het
verhaal’.
23 Veelbetekenend is de titel van Winkelman (1992), die de inhoud van de Watewein typeert als:
‘Der Ritter, das Schachspiel und die Braut’.
24 Vgl. Winkelman (1993b:112-113).
25 Al betwijfelt Pieter Vostaert, met kennis van de Arthurliteratuur, of het huwelijk inderdaad is
gesloten (v. 11108).
26 Ik hoop dit in Duinhoven (2001) aannemelijk te kunnen maken.
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27 De e en de o, beide bestaande uit twee halen, zijn vaak moeilijk te onderscheiden; en een
verwisseling van de nasaalstreep en de l is niet uitzonderlijk. Vgl. Duinhoven (1975-1981,
2:470, 528 en noot 71). Zo werd amerael (voorkomend naast amirael en vormen met mm en
dm; vgl. Winkelman (1977:57)) tot amoraen, een passende naam voor de amoureuze koning.
28 Opgemerkt zij, dat ook in de Gloriant de emir/sultan van man tot vader van het meisje is
geworden. Deze overgang behoeft dus niet in de Walewein te zijn ontstaan.
29 Om de gedachte aan polygamie te voorkomen en de maagdenroof wat acceptabeler te maken
wordt Amoraen tot weduwnaar geschreven (3138-3160).
30 Ook Draak (1936:143) denkt aan ‘een Oosterse achtergrond’ die de ‘harem-achtige afzondering
der vrouwen’ zou kunnen verklaren. Vgl. verder Winkelman (1992:557) en zie noot 1 hierboven.
31 De namen in kruistochtromans zijn vaak op oosterse titels gebaseerd of op andere wijze
geconstrueerd; dikwijls ook doen namen uit de klassieke oudheid en de bijbel dienst. Vgl.
Bancourt (1982:621-625 en 833-852). Assentijn doet denken aan de Assassijnen, moordenaars
die onder invloed van hasjisj met doodsverachting tegen de christenen vochten en sluipmoorden
uitvoerden (vgl. Hardenberg 1944:163, 188 en LdM 1:1118-1119). Zo is ook de tweede man
van Isabella van Vlaanderen, zuster van koning Boudewijn IV van Jeruzalem en later zelf
koningin van Jeruzalem, te weten Koenraad van Montferrat, de verdediger van Tyrus in 1187
(Runciman 1971:471), in 1192 door Assassijnen vermoord. Zowel de naam Ysabele als Assentijn
zal voor de Vlamingen op het eind van de 12de eeuw een oosterse klank hebben gehad. Een
andere uitleg geeft Van Dalen-Oskam (1996:383), die de verder onbekende naam Assentijn met
ascension associeert, vanwege de hoge ligging van zijn kasteel: ‘a place, surrounded by Purgatory
can only be Heaven’.
32 Vgl. ook v. 1107: alle cameriere van koning Wonders vrouw waren tharen ghelove. Het feit
ook dat Walewein zegt het zwaard met de twee ringen niet tegen christenridders te willen
gebruiken (v. 9893), roept de tegenstelling tussen christenen en moslims op. Zie verder Janssens
(1994:125): ‘the Walewein is also punctuated with a number of allusions tot oriental situations:
allusions to a harem, oilfields with “water” going up in flames, an oasis and the exotic
dream-reality of India’.
33 Het verre Indië geldt als het rijk aan het einde van de wereld (Curtius 1963:169); zie over de
localisering Draak (1936:180, 213), Van Es (1957:631), Johnson (1992: 545), Besamusca
(1993:78).
34 ‘De queeste van Walewein speek zich af in een wereld die het zonder nauwkeurige tijd- en
ruimteaanduidingen moet stellen’ (Besamusca 1993:77).
35 Waarschijnlijk echter is de tekstontwikkeling wel wat gecompliceerder geweest. Dat is op dit
moment van ondergeschikt belang.
36 Zie Besamusca (1993:59-61).
37 Waar de vos die vandaan haalt is een raadsel. Ook dit element wijst erop, dat Roges een rode
ridder was met een eigen kasteel, waarschijnlijk in oorsprong de poortwachter. De list die nodig
is om de burcht van Assentijn binnen te komen, de rode kleur en naam Roges, kunnen de
gedachte aan een vos hebben gewekt, welk dier in sprookjes als helper van de mens optreedt
(Draak 1936:67).
38 Dit is ‘het paradijselijke kasteelpark’ bij Assentijns burcht, dat Gerritsen mist (1996a:55). In
deze boomgaert en dit praeyeel (v. 3483-3485) zweert de poortwachter Floris trouw en belooft
Roges Walewein te helpen.
39 De uitspraak van Rogier en Roges is identiek, accent op 2de lettergreep. Vgl. Draak (1936:208).
De parallel met de Gloriant is daardoor volkomen. Het rijm in v. 5315-5316 (es: Roges) wijst
op de uitspraak [es] i.p.v. [e:]. De passage 5315-5322 is echter om verscheidene redenen niet
betrouwbaar.
40 Door deze verwisseling en vanwege het feit dat de vos Waleweins hulp nodig heeft om onttoverd
te raken, wordt onduidelijk wie nu wie helpt.
41 Deze voorgeschiedenis wordt in de F&B nog eens samengevat in v. 3105-3116.
43 Floris leert met een vrouw, Roges leert van een vrouw. Janssens (1994:122) wijst op het
opmerkelijke feit dat zowel Roges als Walewein sine consten van sijn moeder heeft gheleert
(6304-6305). Dat ‘this untraditional representation of mothers introducing their sons to the use
of arms’ voor zowel Roges als Walewein geldt, is begrijpelijk wanneer we bedenken, dat
Walewein de rol van Floris vervult en Roges Floris' voorgeschiedenis vertelt. De twee
vermeldingen hebben betrekking op dezelfde feiten.
44 Wanneer men de beschrijvingen van Floris' en van Roges' jeugd naast elkaar legt, blijken er
nog meer overeenkomsten. Men vergelijke b.v. het misbaar in F 1089 en W 5533, waardoor
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het hof in rep en roer raakt (1090 en 5532). Er is in F&B sprake van steken (1223), die minne
van enen wive (1232) en verwijten van de koningin (1227-); in Walewein zou Roges ook hebben
gestoken (5550), omdat hi zinen wille soude hebben (5557) met de koningin, die tegen hem van
leer trekt. Floris' moeder bidt de koning dat ghi ons kints hadt genade (1274); Roges omringd
door zijn vrienden bidt: Here hebt ghenaden van uwen kinde (5577). Enzovoorts. Een belangrijk
identificatiemiddel vormt ook het land van herkomst. Roges' vader is koning van Hisike. Op
deze naam komen we in § 15 terug.
Hij schijnt dat wel van plan te zijn geweest: zie v. 5756-5758.
Vgl. Roemans & Van Assche (1970:131).
In Gloriant ende Florentijn gaat ook Rogier mee naar huis (G 933 en 1079).
Hoewel Walewein in de nieuwe situatie geen paard nodig heeft, want door de geheime gang
van de vos mochte gheen ors liden (8423). Dat kan erop wijzen, dat de geheime gang van de
vos een jonger element in de tekst vormt.
Ook Draak (1936:133) rekent deze episode tot de (sprookjes) kern van het verhaal (zie noot 21
hierboven).
Ook Draak (1936:133) rekent deze episode tot de (sprookjes) kern van het verhaal (zie noot 21
hierboven).
Maect u van hier of die duvel sal uus wouden (G 1068). Deze edelmoedigheid wordt in Walewein
uitvoerig verantwoord: de zwarte ridder is Hector, de broer van Lancelot, een beroemde ridder
van de tafelronde.
Vgl. ook Winkelman 1993b.
Een coninc die Alfages hiet (v. 3488), ‘een wijze raadsheer (die hier bovendien een naam heeft
gekregen!)’ (Van der Meulen 1998:97). De naam (die in de overgeleverde Franse redacties niet
voorkomt) is mogelijk een arabisering van li sages (‘de wijze’) tot alsages, waarin de lange s
als f is vertezen. Vele namen met ‘une allure arabisante ... ont, sans doute, été fabriqués
artificiellement par les poètes épiques à partir de l'article arabe’ (Bancourt 1982:851).
In essentie: MNW (3, 397) betekenis 1 (‘legeraanvoerder’) en niet 2 (‘vorst’).
In de overgeleverde tekst wordt de vorm estor d.i. Hestor gebruikt. Vgl. Besamusca (1993: 65).
Vgl. Besamusca (1993: 65).
Zie Draak (1936:211); Van Es (1957:377); Winkelman (1992:551-552).
Dit toverzwaard, zoals we zagen een jonger element in het verhaal, zorgt op meer plaatsen voor
problemen. Bij herhaling moet Walewein het onoverwinnelijke zwaard verliezen of ongebruikt
laten, omdat hij anders niet overweldigd en gevangen genomen kan worden, zoals het script
van de F&B voorschrijft. Vgl. Verhage-Van den Berg (1983:241).
Het is de vraag wiens dood bericht zal zijn. Een goede kanshebber is de vader van Roges, koning
van Hisike. Hij is immers dezelfde persoon als koning Fenus van Spaengen in F&B. Het is
daardoor mogelijk, dat het verhaal in Spanje eindigde, waar Roges jr. de troon besteeg.
De onttovering van de vos zal al eerder hebben plaatsgevonden, toen Roges namelijk Walewein
en Ysabele tezamen zag, d.i. in v. 8466-8485. Daar wordt inderdaad over de onttovering
gesproken (v. 8485); en Roges is bijzonder blij (v. 8467, 8477). Hij blijkt nu ook in een harde
scone palas te wonen (v. 8502), dat blijkbaar de vossenburcht heeft vervangen. Dat voor de
onttovering ook koning Wonder en zijn schimmige zoon Alydrisonder nodig zouden zijn, is
als een versierende uitbreiding te beschouwen.
Verhage-Van den Berg (1983, noot 25 en 1985:45) heeft terecht opgemerkt, dat het vereiste
samentreffen van Roges met Ysabele, Walewein, Wonder en Alydrisonder (v. 5705-5706) er
bij voorbaat van uitgaat dat Walewein Ysabele niet aan Amoraen zal afstaan, en de queeste dus
niet volgens plan zal verlopen. Dit inhoudelijke tekort wijst er eveneens op, dat de onttovering
aanvankelijk niet aan Wonders hof plaats vond.
‘Waarom heeft Penninc zijn schoon verhaal afgebroken?’ (Van Es 1957:342).
‘De licht verwijtende passages in de epiloog (vooral vs. 11174-11175) wijzen er eerder op dat
Penninc bewust zijn werk heeft gestaakt’ (Van Es 1957:343). Zie over de vermoede motieven:
Johnson (1992:xvi).
Van Es (1957:346-385) heeft wel getracht stilistische, grammaticale en lexicale verschillen aan
te wijzen tussen de tekstgedeelten vóór en vanaf v. 7835. In de meeste gevallen gaat het niet
om de aanresp. afwezigheid van elementen, doch om meer of minder van hetzelfde. Voorzover
er al significante verschillen zouden zijn, bewijzen die geenszins dat er twee auteurs moeten
worden aangenomen. We moeten in de Walewein met meer dan twee auteurs/bewerkers rekening
houden, hetgeen door de resultaten van Van Es niet wordt uitgesloten. Bovendien blijkt uit het
schema in § 5 dat de kern van het verhaal niet meer dan 4500 verzen telt. De rest van de Walewein
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wordt gevormd door nevenepisoden van diverse herkomst. Het tekstgedeelte vanaf vers 7835
bestaat bijna geheel uit nevenepisoden en daarbinnen moeten we diverse jongere uitbreidingen
aannemen. De tekstgedeelten 1-7834 en 7835-11202 zijn geen eenheden van taalgebruik; de
tekstgedeelten zijn door een onbekend aantal auteurs aan diverse bronnen ontleend. Dat verklaart
verschillen in stijl en taalge bruik. Op geen enkele wijze kunnen we bij vers 7835 of daaromtrent
een scheidslijn trekken. Er is geen tweedeling.
Ook de Walewein bevat een aantal dubieuze eigennamen, onder meer Duvengael, ‘waarvan de
echtheid door Prof. Meijer werd in twijfel getrokken’ (Jonckbloet 1846-1848, 2:192; vgl. ook
Jonckbloet 1846-1849, l:liii-iv, n. 126). De naam komt ook voor in de Ridder metter mouwen,
als een ontlening aan de Walewein (De Haan e.a. 1983:17). De identiteit van Duvengael, een
onbekende ‘Arturridder’ (Draak 1936:213), heeft menigeen beziggehouden; vgl. Janssens
(1982:311-312).
Vgl. de beschrijving van dit type fouten in Duinhoven (1975-1981, dl. 1, § 7.4).
Arthur bevindt zich aanvankelijk te Carlicen (= Carlioen), doch de schildknaap op Waleweins
paard rijdt naar Cardoel (1586) om er door Arthur tot ridder te worden geslagen (1709). Aldaar
laat Vostaert Walewein terugkeren (11055).
Velen hebben het verschil in lengte tussen heen- en terugreis opgemerkt. Deze bondigheid past
binnen een corrigerende toevoeging. Aangevuld zijn slechts onmisbare elementen; uitweidingen
blijven achterwege.
Taylor (1999:134) verbaast zich erover ‘how minor the fox's role was. One source of that
surprise is how little the authors exploit the fox's ability to speak.’ De verklaring ligt in de
ontwikkeling van het verhaal: de helper is pas laat in de tekstgeschiedenis tot vos geworden.
In de Middelnederlandse tekst, waarin de geografische situatie niet meer is herkend, staat borghe
(128); vergelijk echter op die montaenge (117). Diederic laat de pelgrims naar Rome trekken,
in plaats van naar Compostela (v. 147). Daarom is er ook van schepen sprake, die Floris' vader
aanvankelijk niet nodig had. Als Spaanse haven doet in v. 172 Tolet, d.i. Toledo, dienst, dat
ver in het binnenland ligt. In het Frans wordt Napels genoemd, dat we in allerlei varianten ook
in het Duits en Noors terugvinden.
Zie de uiteenzetting van Winkelman (1993a:135).
Zie Binnendijk (1968:67-68). Op deze kaart voor de periode 911 tot ca. 1125 is Huesca één
van de negen belangrijkste steden in het Kalifaat van Cordova.
Grote Winkler Prins Encyclopedie 9e dr. deel 11 (1991:545).
‘The basic structure of the story is new in Arthurian literature’ (Janssens 1994:117).
Zie voor de parallellie van graal en schaakbord: Besamusca (1993:45-48).
‘Dessen “Flatterhaftigkeit in Liebesdingen” berüchtigt ist’ (Winkelman 1992:563). In de Franse
traditie zijn Waleweins amoureuze avonturen niet altijd onberispelijk. ‘Met name als het om
de liefde gaat, toont Gerbert hem van zijn slechte zijde’ (Besamusca 1993:177). In het algemeen
zou de Middelnederlandse Walewein zich hoofser gedragen dan de Franse Gauvain, al heeft
Winkelman er op gewezen (o.m. in 1992), dat Walewein wel door schade en schande hoofs
geworden is. Walewein is geen ‘krisenloser Held’. Vgl. over deze kwestie: Harper 1999. Dat
Waleweins queeste aarzelend begint, kan worden herleid tot het onzekere vertrek van de knaap
Floris, die toestemming van zijn vader moet krijgen voor de reis (F 1415). Dat Walewein zich
zoveel beter gedraagt dan Gauvain zou wel eens de gunstige invloed van Floris kunnen zijn,
wiens rol hij vervult. De ‘thorough redefinition and renewal of Arthurian character and theme’
(Lacy 1995:310) is toe te schrijven aan de bron van Walewein.
Daarmee vervallen ook varianten als van Gerritsen (1996b:229), die tussen sprookje en Walewein
een mondeling verhaal over Koning Arthur en Walewein veronderstelt.
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Commentaar bij A.M. Duinhoven: ‘De bron van Walewein’
In zijn studie ‘De bron van Walewein’ poogt Duinhoven (D) te bewijzen dat de
Middelnederlandse Arturroman Walewein (W) op de Oosterse liefdesroman Floris
ende Blancefloer (Fl) van Diederic van Assenede ‘gebaseerd’ (p.33) zou zijn. Voor
alle duidelijkheid, het gaat D er niet om tussen de beide dichtwerken eventuele
vormen van intertekstualiteit aan te tonen, zijn ambitie reikt verder. Hij stelt dat ‘de
auteur van Walewein zijn verhaal heeft geschreven met een handschrift van Floris
ende Blancefloer voor ogen’ (p.45) en beschouwt de W als een ‘verholen bewerking’
(p. 38) van Fl. Op problemen van chronologische aard gaat schrijver niet nader in,
en dat is jammer, want was volgens de geldende mening de W niet ouder dan (een
handschrift) van de Fl? Elders in zijn opstel geeft D een afwijkende omschrijving
van zijn stelling. Men treft namelijk ook de formulering aan dat W zou teruggaan op
een ‘verridderlijkte variant van het populaire liefdesverhaal’ (p.33), dat wil zeggen,
op een niet overgeleverde ‘oudere versie van de Floris ende Blancefloer’ (p.62), een
*Fl dus. D heeft verzuimd zijn these eenduidig te verwoorden.
De overleveringsgeschiedenis van de Florisroman kan verkort als volgt worden
geschetst: Diederics Florisadaptatie (1260?) berust op een handschrift van de
Oud-Franse version aristocratique (ook versie I genoemd); Diederics Fl wordt
derhalve tot de ‘aristocratische’ versie gerekend. Waarschijnlijk heeft er een oudere
Franse versie dan de version aristocratique bestaan - D verwijst ernaar op p. 35 vlg.
-, die ons (indirect) door vertelelementen uit de vroege Trierse Floyris (1170?) wordt
gerepresenteerd.1 Het is m.i. uiterst onwaarschijnlijk dat Diederic deze versie kende,
of dat losse vertelmotieven hieruit (bijvoorbeeld de in een afwijkende context
optredende schaakscène, zoals D op p. 36 veronderstelt) naar de Nederlanden zouden
zijn overgewaaid. De Oud-Franse Florisoverlevering kent bovendien een jonge
‘verridderlijkte’ bewerking van de version aristocratique, de zogeheten version
populaire uit 1200(?) (ook versie II genoemd), maar deze jongere redactie, bewaard
in hs. D, werd slechts in Zuid-Europa gerecipieerd. Onbewezen is D's stelling dat
‘verridderlijkte’ vertelvarianten ook hier te lande bekend zouden zijn geweest (p.36).
Kortom, een ‘verridderlijkte’ Dietse Florisbewerking (een populaire *Fl), dus een
Middelnederlandse redactie, inhoudelijk ‘gelijkend’ op de Franse version populaire
(versie II), is niet overgeleverd, c.q. heeft nooit bestaan.
De W ziet D als een product van tekstontwikkeling, waarbij ‘originele en
toegevoegde elementen’ (p.33) te onderscheiden zouden zijn. Hij neemt aan dat de
W ‘in fasen’ is ontstaan waardoor het werk geen ‘geboortejaar doch een
ontstaansperiode’ kent (p.35). Een datering op basis van ontleende elementen, zoals
bijvoorbeeld de afhankelijkheid van Gerbert (de list van Ysabele), impliceert voor
D niet dat de hele roman na 1230 geschreven zou zijn. In principe gaat D uit van een
niet overgeleverde, de kernepisoden omvattende Arturroman (*W) die door jongere
toevoegingen
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(‘uitweidingen’, ‘nevenepisoden’) tot de bewaard gebleven W zou zijn uitgebreid.
D postuleert dus een Dietse ‘verridderlijkte’ *Fl. en een bondige, tot de drie
hoofdepisoden beperkte *W in de hoop te kunnen bewijzen dat deze Dietse *Fl
uitgangspunt van W (of *W?) zou zijn geweest. Binnen het (volstrekt hypothetische)
kader van deze stelling had D, zo gebiedt het de methodische zuiverheid, de populaire
*Fl naar hs. D (ed. M. Pelan, Paris 1975) van de Oud-Franse overlevering moeten
citeren; nu ontleent hij zijn citaten, in tegenspraak tot zijn eigen these, aan Diederics
Fl, die, zoals gezegd, tot de ‘aristocratische versie’ wordt gerekend.
Uitgangspunt van een vergelijkend onderzoek moet, hierin ben ik het met D van
harte eens, een structuuranalyse zijn, waarbij een ‘gelijke structuur’ en daarin
‘passende overeenkomsten’ (p.37) een relatie tussen de verhalen waarschijnlijk
zouden kunnen maken. Hier ligt een strenge methodische eis. Als deze structurele
overeenkomst niet bewezen kan worden, verliezen de overige 3 door D genoemde
aanvullende punten (vgl. p.37: ongewijzigde details, verklaring verschillen, oplossing
tekstproblemen) hun gewicht. Er is nog een probleem. Structurele overeenkomsten
tussen middeleeuwse verhalen berusten soms op het feit dat zij op hetzelfde,
stereotiepe ‘Brautwerberschema’ (‘jonge man trekt erop uit om, vaak onder moeilijke
omstandigheden, een bruid te verwerven’) teruggaan, zonder dat er sprake behoeft
te zijn van enige afhankelijkheid. In dit verband zij aan de Duitse ‘Spielmannsepen’
herinnerd, die alle op dit ‘Brautwerberschema’ berusten, zonder dat ooit een directe
onderlinge afhankelijkheid werd aangenomen. Dit ‘Brautwerberschema’ ontbreekt
overigens in Fl. Het gaat in de Florisroman niet om een zoektocht naar een
(onbekende) bruid, maar, volgens het vertelschema van de Hellenistische roman, om
het hervinden van de gekende geliefde, van wie de jonge man op gewelddadige wijze
werd gescheiden.2 In de overgeleverde W is al evenmin (zonder meer) sprake van
een bruidqueeste: de held gaat op zoek naar het schaakbord en niet naar een geliefde.
Met de inhoudelijke weergave: ‘W. gaat op zoek naar een schaakbord, (in feite naar
Ysabele)’ maakt D zich wat gemakkelijk van de problemen af.3 Dat een ‘gelijke
structuur’ (p.37) tussen Fl en W, voorwaarde voor een eventuele afhankelijkheid
tussen teksten, aanwezig zou zijn, moet worden ontkend.
Tekenend is, dat D in zijn weergave van de Fl de hele beginfase van de roman,
de ontluikende liefde tussen Floris en Blancefloer (ruim 1/3 van het totaal), weglaat
en het verhaal na de hofsituatie met de ‘heenreis’ (ong. v. 1400) laat beginnen. Dit
begingedeelte uit Fl zou de bewerker van de Whebben geïnspireerd tot de beschrijving
van de voorgeschiedenis van Roges, waarbij D toegeeft dat ‘de verschillen natuurlijk
groot’ zijn (p.46). Het is inderdaad niet gemakkelijk enige overeenkomst te ontdekken
tussen enerzijds de idyllische liefdesrelatie tussen Floris en Blancefloer, die door
Floris' vader later wordt gedwarsboomd door eerst de jongeling naar een andere
school te sturen en - als deze maatregel geen succes heeft - het meisje aan kooplieden
te verkopen, en anderzijds de trieste geschiedenis van Roges, die door zijn stiefmoeder
beschuldigd wordt van aanranding en die vervolgens in een vos wordt veranderd.
Waleweins reis naar Ysabele wordt door drie verblijfplaatsen gekenmerkt:
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(1) ‘Wonder’, (2) ‘Ravensteen’ en (3) ‘Ende’. Ook Floris verblijft, zo zou mijn
structureringsvoorstel luiden, tijdens zijn reis naar Blancefloer in drie plaatsen: (=1)
‘Blandas’ (‘Bagdad’?), (=2) Monflijs en (=3) Babylon. D vermeldt deze geografische
parallel niet, maar brengt de drievoudige queeste uit W - volgens mij volkomen
willekeurig, ja ten onrechte - met drie figuren uit Fl in verband die allen in Babylon
verblijven: de bruggepachter, de poortwachter en de emir. Maar anderzijds ziet D
dan toch weer, in tegenspraak tot zijn eigen structurele driedeling, een overeenkomst
tussen de Burcht van Wonder, die op een ‘standaert in water’ is gesitueerd (W. 780)
en ‘Blandas op rots in zee’ (Fl. 1793). Veel treffender, maar, gezien het topische
karakter van kasteelbeschrijvingen zuiver toevallig, is de overeenkomst tussen Blandas
en Ravensteen, het kasteel van Amoraen, dat ook op een steenroch (W. 2873) aan
zee ligt (W. 2857). Maar dit gegeven past niet in D's theorie.
Ook andere door D genoemde ‘overeenkomsten’ zijn weinig overtuigend. Zo
vergelijkt D de burcht van Wonder met het huis van Daries, de bruggepachter te
Babylon, maar de overeenkomst tussen Wonders ‘door water omgeven burcht’
(775-780) (al eerder door D met Blandas geparallelliseerd) en het ‘huis met hoge
torens’ van de tolgaarder is uiterst vaag. Een ander voorbeeld. In de Dariesepisode
is twee maal sprake van een ring die als herkenningsteken dient, waarmee onze held
bij de volgende ontmoeting vriendelijk onthaal vindt. Deze twee ringen hebben niets
van doen met het magische zwaard dat Amoraen aan Walewein meegeeft en dat
toevallig ook door twee ringen wordt opgesierd. De door D aangenomen
overeenstemming ontgaat me, nog afgezien van het feit dat D nu juist de
Amoraen-episode uit Waleweins driedelige queeste voor niet oorspronkelijk houdt:
‘Welbeschouwd bestaat de queeste niet uit drie maar uit twee delen’ (p.40). D
onderscheidt immers in de W ‘het kernverhaal, de drieledige queeste’ en een aantal
‘losse episoden’ die deze kern onderbreken en die, als ik D goed begrijp, secondair
zouden zijn opgenomen. Het drakenavontuur in de berg wordt bijvoorbeeld tot deze
‘uitweidingen’ gerekend: Het verwondert dan dat tijdens de ‘heenreis’ (vgl. § 6) we beperken ons in onze kritiek tot dit belangrijke vertelsegment - naast enkele
nietszeggende algemeenheden die bij een parallellisering beter weggelaten kunnen
worden (D merkt zelf terecht op: ‘niet alle overeenkomsten zijn even belangrijk’)
het ‘berg’-avontuur in W met Floris' verblijf in de eerste herberg (Fl. 1612) wordt
vergeleken. Dit is verwarrend aangezien het drakenavontuur tot de ‘nevenepisoden’
behoort die D ‘voorlopig buiten beschouwing’ (p. 39) zou laten. Ook inhoudelijk zie
ik geen overeenkomst tussen de gastvrije herberghe Sente Mertijns (Fl. 1646) en de
verschrikkelijke drakenberg in W, ondanks het feit dat beide helden, om totaal
verschillende redenen overigens, ‘verdriet’ hebben. D rukt losse woorden uit hun
(verteltechnische) verband om ze daarna, volkomen onkritisch, als een ‘overeenkomst’
te presenteren. Nog een voorbeeld: Als ‘Fenus spreekt van opvolging, crone (Fl.
1408)’ ziet D hierin een overeenstemming met ‘Arthur spreekt van opvolging, crone
(W. 125)’ (p.41). Terwijl in de Arturroman de koning zoals bekend zijn ‘kroon’ (en
zijn rijk) uitlooft aan degene die het weggevlogen schaakspel voor hem ophaalt,
wordt in de Florisroman
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op de aangehaalde plaats vertelt dat koning Fenus, Floris' vader, zijn zoon verzoekt
te blijven; hij zal hem een schone dame van hoge afkomst geven, die, anders dan
Blancefloer, dochter van een christelijke slavin, de ‘kroon’ met ere zou kunnen
dragen. Fenus spreekt dus met betrekking tot zijn zoon niet over opvolging, maar
over het aanzien van diens toekomstige vrouw. Tussen genoemde vertelelementen
kunnen we, behalve het in totaal verschillende contextsituaties gebruikte woord
‘kroon’, geen overeenkomst ontdekken. En verder: De bliscap groot (600) van
Walewein, na het verslaan van de draak, heeft niets te maken met de groter bliscap
(1693) van Floris, als hij de waardin over Blancefloer hoort spreken. D had het begrip
‘overeenkomst’ nader moeten definiëren, daarbij niet alleen rekening houdend met
semantische aspecten, maar met structurele, contextuele en verteltechnische gegevens.
Voor een deel van zijn argumentatie verwijst D naar zijn artikel ‘“Gloriant” en “Floris
ende Blancefloer”’, waarin de stelling wordt verdedigd dat de Gloriant op een
gedramatiseerde episode uit de Floris ende Blancefloer zon teruggaan.4 Schrijver
meent zelfs dat hij hierin heeft kunnen ‘aantonen’ dat het een ‘verridderlijkte versie
van Floris ende Blancefloer’ zou zijn (p.36). In zijn huidige studie vat D het resultaat
als volgt samen: ‘Zo kon worden vastgesteld, dat de neef van de sultan, Floerant
geheten, deze naam onbedoeld heeft overgenomen van de neef van Gheraert van
Normandien, nu Gloriant genoemd. Gloriant heette dus aanvankelijk Floerant, en
Floerant is een algemene variant van Floris.’ Het verbaast dat D met zoveel stelligheid
over de uitkomst van zijn diachrone aanpak spreekt die, zover mij bekend, weinig
aanhangers heeft verworven. (Vgl. D's verzuchting: ‘Ik kan de wijdverbreide
vooroordelen tegen tekstreconstructie niet wegnemen’).5 De voorgestelde
naamsveranderingen zijn voor mij, ook na zorgvuldige herlezing van D's argumentatie,
oncontroleerbaar, zo men wil onbegrijpelijk. Dit geldt ook voor de geponeerde
stelling, die D overigens pas elders hoopt te bewijzen, dat aanvankelijk koning
Wonder Alexander heette, ‘een passend substituut voor Dariës’ (p.42).
Het is hier niet de plaats D's these dat een Dietse verridderlijkte *Fl de bron van
Gloriant zou zijn geweest, uitvoerig te bespreken. Misschien een paar punten van
kritiek die weer betrekking hebben op het probleem van de parallellisatie. Steeds
gaat het om problematische details. D noemt onder de overeenkomsten tussen Gloriant
en Fl ‘het feit dat in beide verhalen de jonge vrouwelijke hoofdpersoon dreigt te
worden onthoofd door een oosters vorst.’ Deze mededeling ligt voor Fl geenszins
vast: De emir heft na de ontdekking van Floris' aanwezigheid in het bed van
Blancefloer het zwaard en wilde slaen (Fl. 3336). De vertoornde vorst bedreigt beide
kinderen. Over ‘onthoofding’ wordt nergens gesproken. Als D heel algemeen beweert
dat in beide teksten de ‘tegenstelling tussen islam en christendom’ speelt heeft hij
zeker gelijk, maar in dit verband dient tevens te worden vermeld dat Blancefloer uit
christelijke huize stamt, terwijl Florentijn een ‘soudaensdochter’ is. D doet de tekst
geweld aan ten behoeve van zijn stelling. Zo ziet hij tussen Gloriant en Fl nog de
volgende overeenkomst: ‘Het meisje verblijft in het oosten, de jongen in het westen’.
Maar die bewering gaat toch niet op als men de hele Florisroman bekijkt! Blanchefloer
groeit
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samen met Floris op in het westen. Pas nadat zij verkocht is, belandt ze in het oosten,
in de harem van de emir, en Floris volgt haar om haar te bevrijden. Daarna keren ze
beiden naar het westen terug. De stelligheid waarmee D beweert het bewijs te hebben
geleverd dat Gloriant op de verridderlijkte *Fl zou teruggaan, wordt door mij niet
gedeeld. Het is op z'n minst onvoorzichtig dat D zijn nieuwe hypothese (deels)
opbouwt op een oude, m.i. onbewezen stelling.
Bij alle bewondering voor D's vindingrijkheid en combinatorisch vermogen is het
hem niet gelukt mij van de juistheid van zijn stelling te overtuigen. Het verschijnsel
dat een auteur een bestaande, uiterst populaire liefdesroman - wat de Florisroman
toch was! - met opzet radicaal zou hebben omgewerkt tot een Arturroman, is mij uit
de hoofse literatuur niet bekend. De verklaring die D voor dit verschijnsel geeft,
namelijk dat de dichter de bron zou willen verheimelijken omdat hij ‘een nieuw werk
wilde [.] presenteren’ om zich zo ‘het genoegen van een eigen creatie’ (p.37) niet te
ontzeggen, druist m.i. in tegen de middeleeuwse poëticale opvattingen. De dichters
uit de bloeitijd van de 12e, 13e eeuw beschouwden het niet als hun taak een nieuw
werk te scheppen, maar sloten zich juist (door - eventueel fictieve! - bronverwijzingen)
bij een bestaande stoftraditie aan, een procédé, dat de kwaliteit en het waarheidsgehalte
van hun bewerking moest waarborgen. Bovendien, zo neemt men algemeen aan,
dichtte de middeleeuwse auteur in deze ‘vroege’ tijd in opdracht en was het meestal
de mecenas die (mede) het onderwerp van het literaire product bepaalde en soms
zelfs, zo de mening van J. Bumke, de vreemdtalige brontekst aanreikte.6 Dat de
traditionele adaptateur hierdoor het gevoel zou hebben gehad dat hij zich ‘in het
keurslijf van [de] voorbeeldtekst’ (p.37) zou hebben moeten wringen, geeft m.i. een
vertekend (dwz. te modern) beeld omtrent middeleeuws dichterschap.
D betwijfelt of het sprookje van de gouden vogel bij het ontstaan van de W die
elementaire rol heeft gespeeld die in het onderzoek eraan wordt toegekend. Hij ziet
in ‘de drieslag’, die zo kenmerkend voor de W is, ‘een algemeen element’; Draaks
hypothese, ‘die zolang heeft dienst gedaan’, lijkt hem ‘niet langer houdbaar’ (p. 62).
Het verdient zeker aanbeveling de sprookjesthese van M. Draak steeds weer opnieuw
kritisch te doordenken en zo nodig te modificeren.7 Toch zal Draaks sprookjesthese
- zo luidt mijn inschatting - ook nadat men kennis heeft genomen van D's uitdagende
opvattingen omtrent ‘De bron van Walewein’, bepalend blijven voor elk onderzoek
naar de genen van onze held.
Johan H. Winkelman
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Repliek
Wie zijn werkzame leven lang de Floris ende Blancefloer en de Walewein heeft
bestudeerd en tussen deze teksten nog nooit een verband heeft gelegd, kan niet blij
zijn met mijn bijdrage. Winkelman is deskundig t.a.v. beide werken. Vooral van zijn
Floris-studies heb ik een dankbaar gebruik gemaakt. Het stemt mij daarom tevreden,
dat juist hij niets substantieels weet in te brengen tegen de bewerkingshypothese die
ik heb gepresenteerd. Het grote aantal van de overeenkomsten wordt niet
aangevochten. De mogelijkheid van verholen bewerkingen wordt niet weerlegd.
Geen woord van kritiek op de herziene rol van Vostaert, op de verklaring voor het
abrupte slot, op de identificatie van Hiseke en alles wat daarmee samenhangt.
Winkelmans commentaar mist de evenwichtigheid om overtuigend te zijn. Zijn
slordige annotaties zijn bovendien misleidend. Van zijn eerste zin af vervormt hij
mijn uitspraken en intenties. Ik beperk me tot vijf voorbeelden:
• Nergens zeg ik te willen aantonen, dat W op de F&B ‘van Diederic van
Assenede’ is gebaseerd (alinea 1). W gaat terug op F&B in een oudere vorm.
Het is dan ook irrelevant of Diederic die oudere versie kende (alinea 2).
• ‘Tekenend’ [voor wat?] zou zijn, dat ik de beginfase van F&B zou hebben
weggelaten (alinea 5). Voor deze ingreep echter is de bewerker verantwoordelijk;
ik noteer slechts overeenkomsten en verschillen.
• Hoe zou ik kunnen zeggen, dat de Amoraen-episode niet oorspronkelijk is (alinea
6)? Amoraen is de poortwachter in F&B.
• De dreigende onthoofding zou ik een parallel noemen tussen Gloriant en F&B
(alinea 9). Het is echter een overeenkomst tussen Gloriant en Walewein (zie §
11). Winkelmans citaat ‘het feit dat ... oosters vorst’ is geheel gefingeerd.
• In § 4 heb ik de vraag gesteld, waarom auteurs die een nieuw werk wilden
schrijven, zich op een bestaande tekst zouden baseren en zichzelf het genoegen
van een eigen creatie ontzegden. Winkelman (alinea 10) legt mij ongeveer het
tegengestelde in de mond: ‘namelijk dat de dichter de bron zou willen
verheimelijken omdat hij een
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nieuw werk wilde presenteren, om zich zo het genoegen van een eigen creatie
niet te ontzeggen’. Deze verdraaide doelstelling zou indruisen tegen ‘de
middeleeuwse poëticale opvattingen’, waarover hij nu kan uitweiden.

Wanneer men op deze wijze discussieert, is het moeilijk de Middelnederlandse
filologie vooruit te brengen, ... als men dat al wil.
A.M. Duinhoven

Dupliek
In mijn ‘Commentaar’ heb ik me, gezien de mij toegemeten ruimte, beperkt tot een
kritische bespreking van de belangrijkste aspecten van D's hypothese.
• Als D spreekt over de Middelnederlandse F&B komt er maar één gedicht in
aanmerking, namelijk dat van Diederic van Assenede. Als D met een verloren
gereconstrueerde versie wenst te argumenteren dient hij zulks, om misverstanden
te voorkomen, op de gebruikelijke wijze aan te geven: *F&B.
• Voor het weglaten van de beginfase van [*]F&B in W zou volgens D de bewerker
verantwoordelijk zijn. D gaat van de juistheid van zijn hypothese uit en draait
de bewijslast om. D moet bewijzen dat er werkelijk een ‘bewerker’ heeft bestaan
die iets ‘wegliet’.
• D merkt bij de bespreking van de Amoraen-episode op dat Walewein het
toverzwaard reeds als vooruitbetaling heeft ontvangen en zich richt op
verwerving van schaakspel en jonkvrouw. Hij concludeert: ‘Welbeschouwd
bestaat de queeste niet uit drie maar uit twee delen [...].’ Ik kan uit dit citaat
niets anders opmaken dan dat volgens D het Amoraen-gedeelte in W niet
oorspronkelijk is.
• Ik ging kort in op D's artikel‘“Gloriant” en “Floris ende Blancefloer”’, omdat
D zegt hier te hebben aangetoond dat er een verridderlijkte populaire *F&B zou
hebben bestaan die als bron van Gloriant zou hebben gediend. Als één van de
‘overeenkomsten’ noemt D ‘het feit dat in beide verhalen de jonge vrouwelijke
hoofdpersoon dreigt te worden onthoofd door een oosters vorst.’ (Vgl. TNTL
106 (1990), 113). Het citaat is niet gefingeerd.
• De aan D's hypothese ten grondslag liggende idee, namelijk dat een Dietse
dichter een Florisroman (*F&B) radicaal tot een Arturroman (*W of W?) zou
hebben herschapen met de intentie een nieuw werk te presenteren, staat haaks
op de middeleeuwse poëticale opvattingen.

Johan H. Winkelman
(discussie gesloten - de redactie)
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Eindnoten:
1 Winkelman, J.H., Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im ‘Trierer Floyris’ und
in der ‘Version Aristocratique’ des altfranzösischen Florisromans. Amsterdam 1977, vgl.
schema op p. 138.
2 Ruh, K., Höfische Epik des deutschen Mittelalters. I. Von den Anfängen bis zu Hartmann von
Aue. Berlin 1977, p. 57. (Grundlagen der Germanistik 7)
3 Winkelman, J.H., ‘Gecontamineerde vertelstructuren in de Middelnederlandse Roman van
Walewein’, in: SpL 35 (1993), 109-137.
4 Duinhoven, A.M., ‘Gloriant en Floris ende Blanchefloer’, in: TNTL 106 (1990), 107-141.
5 Zie noot 4, 108.
6 Vgl. Bumke, J., Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. Bd. 2.
München 1986, 657 (DTV 4442): ‘Die Beschaffung der literarischen Vorlagen wird meistens
dem Auftraggeber zugefallen sein [...].’
7 Vgl. een poging daartoe in Winkelman: ‘Gecontamineerde vertelstructuren’. (Zie noot 3).
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Stand van zaken:
De rol van de wetenschapsfilosofie in de studie van de Nederlandse
letterkunde
‘De opstand der methodologen’.1 Zo luidt de titel van een paragraaf in een artikel
van zo'n vijfentwintig jaar geleden over de ontwikkelingen in de literatuurwetenschap
sinds de dagen van Merlyn. Het is leerzaam dat stuk nog eens te lezen. Vooral om
te ontdekken dat wat toen als het nieuwste van het nieuwste gold, nu vaak als
achterhaald wordt beschouwd of zelfs is vergeten: de tekstgrammatica, de
verhaalanalyse à la Propp, de marxistische literatuurbeschouwing.
Met de opstandelingen uit de titel blijken Beekman, Van Rees en Verdaasdonk te
zijn bedoeld, de schrijvers van de zesdelige serie ‘Vormen van literatuurwetenschap’
uit De Revisor van 1974-1975. Geen van die drie is methodoloog in de strikte zin
van het woord, maar het is al snel gewoonte geworden hen en andere
literatuurbeschouwers die hun vak van wetenschapsfilosofisch kommentaar voorzien
die naam te geven, waarbij de nadruk ligt op hun kritische houding ten opzichte van
de onderzoekspraktijk.
Er was een tijd waarin wetenschapsfilosofische vragen betrekkelijk ruime aandacht
kregen in kringen van neerlandici en andere literatuurwetenschappers. Of iets precieser
gezegd: van degenen onder hen die zich bezighouden met moderne literatuur; hun
historische collega's toonden nauwelijks belangstelling.2 Er werden in die tijd felle,
principiële debatten gevoerd en al laait het vuur nog wel eens op, het is tegenwoordig
toch een stuk rustiger. Men maakt zich minder druk om principes en handelt de zaken
bij voorkeur pragmatisch af.
Betekent dit dat de opstand van Verdaasdonk c.s. tot het verleden behoort of
merken we er nog wel degelijk de gevolgen van? Die vraag staat hier centraal, tesamen
met een tweede: hoe is er gereageerd op de ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie
van de laatste decennia?
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Late kennismaking
Beekman, Van Rees en Verdaasdonk waren niet de eersten die van de
wetenschapsfilosofie gebruik maakten, maar veel voorgangers hebben ze niet. Wat
dat betreft verschillen literatuurwetenschappers van historici die, te beginnen met
Fruin, vaak alert op ontwikkelingen in de filosofie reageerden en veel moeite hebben
gedaan om uit te leggen wat ze onder wetenschap verstaan.3
Het heeft geen zin om ons, op zoek naar voorgangers, te verdiepen in de periode
van de Oude School. Degenen die toen het vak vorm gaven, hadden een praktische
opvatting van hun taak. Pas met de komst van Jonckbloet en De Vries krijgen we
literatuurbeschouwers die hun aanpak nadrukkelijk ‘wetenschappelijk’ noemen. Ze
probeerden zich op die manier te onderscheiden van hun voorgangers, zoals onder
andere blijkt uit de Lulofs-recensie van Jonckbloet uit 1846 waarin de eerste generatie
hoogleraren ‘dilettanten’ worden genoemd, mensen die geen benul hebben van de
‘eischen der wetenschap’.4
Die eisen kregen gestalte in het werk van Duitse en Franse onderzoekers.
Waarschijnlijk was dat voor Jonckbloet en De Vries voldoende. Ze spanden zich in
ieder geval nauwelijks in om hun wetenschapsopvatting te expliciteren, laat staan
dat ze verwezen naar een wetenschapsfilosofisch standpunt. Ook hun leerlingen
gaven weinig uitleg. Dat geldt zelfs voor Te Winkel, degene onder hen met de meeste
filosofische belangstelling. Hij nam in De ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde (tweede druk, 1922-1927) wel negentiende-eeuwse denkers op als Comte,
Mill en Spencer, maar hij ging niet met hen in discussie.5
Ook later in de twintigste eeuw speelde de wetenschapsfilosofie lange tijd een uiterst
bescheiden rol in de studie van de Nederlandse letterkunde. Zoeken we bijvoorbeeld
verwijzingen naar de Wiener Kreis, dan treffen we die pas aan in de jaren vijftig.
Het gaat dan bovendien slechts om een simpele vermelding en als in het betreffende
boek op de verhouding wordt ingegaan tussen literatuurbeschouwing en wijsbegeerte,
blijft de wetenschapsfilosofie onbesproken.6
De eerste die, in 1963, niet alleen ruime bekendheid gaf aan de
wetenschapsfilosofie, maar haar ook gebruikte om licht te werpen op de studie van
literatuur, was Mooij. Hij had geen literatuurwetenschappelijke achtergrond, maar
bezat wel een grote literaire en literatuurwetenschappelijke belangstelling. Filosofisch
noemde hij zich een autodidact.7 Dat is bijna iedereen die in dit stuk aan bod komt.
Alleen was Mooij de enige die desondanks hoogleraar filosofie werd.
Mooij's initiërende rol is algemeen bekend. Dat geldt niet voor die van d'Oliveira
- ook een buitenstaander, want jurist van opleiding. Terwijl zijn interpretaties en
interviews tot de standaardkennis behoren van elke moderne letterkundige, lijken
zijn methodologische kommentaren te zijn vergeten. Zo kon het gebeuren dat
neerlandici die in de jaren zeventig en tachtig klaagden over de ‘eindeloze theoretische
en methodologische discussies’ die het onderzoek ‘frustreerden’, terug verlangden
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naar Merlyn, zonder zich kennelijk te realiseren dat dit blad een belangrijk aandeel
had in het aanzwengelen van die discussie.8
De ‘controleerbaarheid der uitspraken’ stond vanaf het begin prominent op de
agenda en d'Oliveira was de Merlynist die zich daar het meest mee engageerde.9 De
eerste keer dat hij het punt aan de orde stelde, was in 1964. Hij viel toen Mooij bij
in zijn bewering dat ‘toetsing in pregnante zin’ een interpretator voor ‘bijna
onoverkomelijke moeilijkheden’ plaatst, zeker wanneer hij ervan uitgaat dat een
literair werk een gesloten geheel vormt. Zelfs aan de ‘soepele vorm van toetsing’ die
Mooij onderscheidt was volgens hem moeilijk te voldoen, maar de eisen die werden
gesteld leken hem ‘niet overtrokken’.10
In een ander artikel uit hetzelfde jaar noemt d'Oliveira De Groots Methodologie
(1961) een ‘voortreffelijk’ boek en sluit hij zich aan bij de kritiek die het bevat op
het toekennen van een bijzondere waarde aan ‘technieken als Verstehen en intuïtieve
interpretatie’.11 Hij benadrukt dat onderzoek duidelijke afspraken vereist over de
manier waarop de geldigheid van uitspraken wordt beoordeeld. Die afspraken zijn
variabel. ‘Wat in de ene wetenschap al als spekulatief zal worden beschouwd, zal in
een andere ongeveer het maximum zijn waartoe men kan komen’.12 Toch staan voor
d'Oliveira een paar dingen vast. Zo wijst hij niet alleen een beroep op introspectie
af, maar vindt hij ook dat stijl geen rol mag spelen, al erkent hij dat men, zoals dat
heet, op zijn stijl gelijk kan krijgen. ‘Alleen, dat gelijk is geen wetenschappelijk
gelijk, evenmin als het gelijk dat een autoriteit krijgt’.13
Dat hij er een eer in stelt zich aan de afspraken te houden die hij met zichzelf (en
de andere Merlynisten?) had gemaakt, blijkt onder andere uit zijn interpretatie van
Hamelinks ‘Zeemorgen’. Daarin gebruikt hij De Groots toetsing door partitie. Dat
is een methode die volgens hem een literaire interpretator meestal weinig heeft te
bieden. Maar nu hij een mogelijkheid zag, benutte hij hem meteen.14

De opstand en zijn gevolgen
In het begin van de jaren zeventig drong kennis van de wetenschapsfilosofie definitief
door in kringen van neerlandici en andere literatuurwetenschap. Degenen die daarvoor
zorgden, hadden een verschillende achtergrond (al waren er veel romanisten onder).
Ze vormden geen gesloten groep en waren het ook regelmatig met elkaar oneens,
zoals blijkt uit verschillende polemieken.15
Net als in andere zogeheten grondslagendiscussies ging de aandacht in het bijzonder
uit naar de normatieve kant van de wetenschapsfilosofie. Onderzoekers die ontevreden
waren over de manier waarop het vak werd beoefend, pleitten voor verandering en
ontleenden aan de wetenschapsfilosofie argumenten om hun standpunt kracht bij te
zetten. De ‘controleerbaarheid van uitspraken’ was nog steeds een belangrijk
onderwerp, maar in de bespreking daarvan kwamen nu zaken aan bod
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waar Merlyn geen oog voor had, zoals de invloed van literatuuropvattingen en de
noodzaak tot het kiezen van een metapositie.
Tot de onderwerpen die verder aan bod kwamen, behoorden de plaats van het vak
ten opzichte van andere disciplines, de verhouding tussen de benaderingswijzen en
de aard van literaire theorieën. De meest geciteerde auteurs waren De Groot, Hempel,
Kuhn, Nagel en Popper. In een enkel geval werd op hen een beroep gedaan zonder
enig onderscheid te maken, maar meestal gaf men er blijk van te beseffen dat binnen
de wetenschapsfilosofie (belangrijke) verschillen van mening bestaan.
In terugblikken lijkt het soms alsof het debat uitsluitend ging over de voors en
tegens van het interpreteren. Dat is een vertekening: ook andere vormen van onderzoek
zoals de verhaalanalyse, de receptie-esthetica, de taalkundige stilistiek van Jakobson
en de tekstgrammatica waren onderwerp van discussie. De tekstgrammatica verdient
onze speciale aandacht omdat de betrokken onderzoekers hun project presenteerden
als een alternatief voor de gangbare, ‘verouderde’ en ‘onwetenschappelijke’ geachte
vakbeoefening en beweerden uit te gaan van de ‘modernste’ methodologische
principes. In dit verband moet in het bijzonder Teun van Dijk worden genoemd. Hij
behoort met Mooij en d'Oliveira tot degenen die de wetenschapsfilosofie in de
Nederlandse literatuurwetenschap introduceerden, maar hij werd al gauw zelf
onderwerp van filosofische belangstelling.16 Het resultaat was niet erg gunstig voor
Van Dijk: men vond zijn uitgangspunten onduidelijk en incoherent, zette vraagtekens
bij zijn kritiek op Chomsky en betoogde dat de analogie-redeneringen die hij gebruikte
om een tekstgrammatica te ontwikkelen, ondeugdelijk waren.17
In de loop van de jaren tachtig verstomde het debat. Degenen die het waren
begonnen - de ‘methodologen’ - besloten dat hun standpunt nu wel duidelijk was en
gingen over tot het ontwikkelen van alternatieven. Misschien speelde mee dat ze
weinig weerwerk kregen. Dat geldt met name voor de interpretatoren. Die deden
nauwelijks moeite de opmerkingen die over hun type onderzoek werden gemaakt
punt voor punt te bespreken, zelfs niet in hun apologieën.18
Vragen we naar de effecten van het debat, dan is het duidelijk dat het niet tot een
omwenteling heeft geleid. Wat dat betreft verschilt de literatuurwetenschap van de
psychologie waar De Groots Methodologie (1961) en Linschotens Idolen van de
psycholoog (1964) een breuk forceerden met het verleden en het vak een andere
oriëntatie gaven.19 Aan psychologische opleidingen zijn sinds die tijd onderzoekers
verbonden die methoden en technieken doceren en zich verdiepen in de filosofische
aspecten van hun vak. Ook in andere sociale wetenschappen kent men dit soort
onderzoekers. Maar in de literatuurwetenschap ontbreken dergelijke aanstellingen.
In de jaren zeventig besteedde het Tekstboek algemene literatuurwetenschap nog
een afzonderlijk deel aan ‘methodologische problemen’.20 Latere tekstboeken zijn
minder gul met hun aandacht en in de meest recente komt wetenschapsfilosofie niet
ter sprake. Die terugval in de belangstelling valt ook te constateren bij onderzoekers
die aan het debat uit de jaren zeventig deelnamen. Zelfs Mooij begon het onderwerp
op den duur ‘minder interessant’ te vinden.21
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Het is daarom begrijpelijk dat onlangs in dit blad werd beweerd dat de invloed van
de grondslagendiscussie weinig diepgaand is geweest: ‘Vaktradities die deels nog
uit de negentiende eeuw stamden, bleven taai’.22 Dat laatste klopt, maar volgens mij
is het effect van de discussie op de vakbeoefening toch groter dan wordt voorgesteld.
Zij het met de kanttekening dat de veranderingen zich in hoofdzaak beperken tot de
studie van de moderne periode - maar het waren ook bijna uitsluitend moderne
letterkundigen die aan het debat deelnamen.
Zo heeft men het idee van een tekstgrammatica opgegeven en horen we überhaupt
weinig meer over een taalkundig georiënteerde literatuurstudie. De methodologische
kritiek uit de jaren zeventig heeft bij die ontwikkeling zeker een rol gespeeld, als is
het, vanwege de vrijheid die onderzoekers zich tegenwoordig gunnen om stilzwijgend
van aanpak te veranderen, moeilijk die exact vast te stellen.23
Verder is de interpretatie een deel van haar vanzelfsprekendheid verloren. Haar
positie is bovendien bescheidener geworden, omringd als ze nu is door andere vormen
van onderzoek waarvan sommige zijn ontstaan uit onvrede met het interpreteren.
Inhoudelijk lijken de veranderingen beperkt te zijn gebleven. Wel is de toon waarop
men tegenwoordig literatuur bespreekt voorzichtiger dan die van vroeger. Je komt
(bijna?) geen neerlandicus meer tegen die het ‘evident’ noemt dat een gedicht of een
roman zus of zo moet worden gelezen en iedereen die daar anders over denkt, verwijt
niets van de tekst te hebben begrepen - iets dat ook in de dagen van Merlyn nog
tamelijk gebruikelijk was, zoals blijkt wanneer men interpretatiegeschillen leest over
Awater of Het uur u.
Het verdwijnen van die stelligheid hangt ongetwijfeld samen met het toegenomen
besef dat interpretaties zich moeilijk laten controleren. Sommige onderzoekers
presenteren hun beweringen daarom tegenwoordig als een ‘leesvoorstel’ en dat is
geen geringe concessie, want van een voorstel kan men redelijkerwijs niet zeggen
dat het waar is of onwaar.24
De belangrijkste verandering tenslotte die de discussies uit de jaren zeventig teweeg
hebben gebracht, is het ontstaan van een sociaal-wetenschappelijke benaderingswijze.
Meestal spreekt men in dit verband van de ‘empirische literatuurwetenschap’, een
term die door de betrokken onderzoekers zelf in omloop is gebracht en door
verschillenden van hen als een erenaam beschouwd wordt. De nieuwe benadering
wordt door de onderzoekers voorgesteld als een alternatief voor de gangbare
(‘hermeneutische’) vormen van onderzoek en in de geschiedschrijving ervan wordt
steevast een belangrijke plaats toegekend aan de debatten van dertig jaar geleden.25
Of iedereen die zijn werk ‘empirisch’ noemt daadwerkelijk een andere weg is
ingeslagen, valt te betwijfelen. Maar in een aantal gevallen is er zeker sprake van
onderzoek dat voordien niet bestond. De vragen die worden gesteld wijken af van
de traditionele en voor de beantwoording ervan maakt men gebruik van methoden
en technieken die tot nu toe onbekend waren in de literatuurwetenschap. Dat laatste
zorgt direct voor een probleem, want wil men adequaat op dit type onderzoek kunnen
reageren, dan zal men zich moeten bijscholen. De meeste aandacht trok tot nu toe
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het werk van Van Rees en Verdaasdonk en degenen die bij hen promoveerden. Maar
ook onderzoekers als Andringa, Schram of Zwaan verdienen vermelding. Allen zijn
aangesloten bij het Internationale Gesellschaft für empirische Literaturwissenschaft
(IGEL) dat sinds 1987 bestaat. Hun belangrijkste publicatiekanalen zijn SPIEL en
Poetics.26
Niemand van de genoemden is werkzaam als neerlandicus. Ook dat is een aspect
van de veranderingen: de Nederlandse letterkunde wordt niet meer alleen bestudeerd
in Instituten voor Neerlandistiek. Daarbuiten gebeurt dat ook, onder andere bij
Algemene Literatuurwetenschap, aan de Tilburgse letterenfaculteit en bij Kunst- en
Cultuurwetenschappen in Rotterdam. Niet alle onderzoek dat daar wordt verricht,
krijgt evenveel aandacht van de zijde van neerlandici en alleen een deel van het
Tilburgse werk mag zich in een zekere populariteit verheugen.
Dat geldt in het bijzonder voor de studie van literatuuropvattingen en voor die van
de literaire kritiek. In beide gevallen zijn ideeën ontwikkeld die afwijken van de
traditionele. De belangstelling voor die ideeën beperkt zich niet tot de moderne
letterkundigen. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek is ook, in tegenstelling tot wat
vaak wordt gedacht, niet noodgedwongen studie van het heden, al brengt historisch
onderzoek natuurlijk wel specifieke moeilijkheden met zich mee.27

Recente ontwikkelingen
Op het moment dat Van Dijk, Mooij en d'Oliveira de wetenschapsfilosofie
introduceerden, werd het denken over wetenschap nog beheerst door opvattingen uit
de tijd van de Wiener Kreis. Die opvattingen zijn de afgelopen decennia sterk
bekritiseerd, waardoor een visie op wetenschap ontstaan is die in belangrijke mate
afwijkt van die van vroeger. Kuhns The Structure of Scientific Revolutions (tweede
druk, 1970) speelde in die ontwikkeling een belangrijke rol. Toch is de nieuwe stijl
van denken niet het resultaat van een een doelbewust plan, maar eerder het
onvoorziene gevolg van een reeks keuzes van onderzoekers die vanuit verschillende
disciplines (waaronder de filosofie en de sociologie) de wetenschap bestuderen.
Als kenmerken van de nieuwe stijl gelden:
1. een agnostische houding tegenover de kennistheoretische aanspraken die
traditioneel met wetenschap zijn verbonden. Anders dan vroeger gaat de
belangstelling niet in de eerste plaats uit naar de bijzondere aard van
wetenschappelijke kennis, maar naar het wetenschappelijk handelen,
2. aandacht voor de context waarbinnen de kennisontwikkeling plaats vindt, ten
einde op die manier de betekenis van het wetenschappelijk handelen te kunnen
vaststellen,
3. een keuze voor andere filosofische tradities dan het empirisme, in het bijzonder
het pragmatisme.28
In de discussies uit de jaren zeventig speelde Kuhn en in mindere mate Lakatos een
belangrijke rol. Maar de ontwikkelingen die de wetenschapsfilosofie, of beter gezegd,
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het wetenschapsonderzoek, daarna heeft doorgemaakt, zijn nauwelijks opgemerkt
door literatuurwetenschappers. Dat geldt zelfs voor ontwikkelingen die onderzoekers
op het terrein van de literatuurwetenschap brachten. Zo is er de laatste tijd onder
wetenschapsfilosofen veel belangstelling voor de retorica. Dat hangt samen met een
gewijzigde opvatting over stijl. Vroeger dacht men daar net zo over als d'Oliveira:
stijl is een ornament en heeft niets van doen met wetenschappelijk gelijk. Maar dat
standpunt is recent door velen verlaten, omdat men er van overtuigd is geraakt dat
stijl meer is dan louter welsprekendheid: ze drukt ook inhoud uit.
Vandaar dat er tegenwoordig regelmatig studies verschijnen over ‘the rhetoric of
inquiry’. Daarin wordt niet alleen terug gegrepen op klassieke handboeken als die
van Aristoteles of Quintilianus, maar ook gebruik gemaakt van inzichten van
literatuurwetenschappers.29 Een van de pioniers op dit gebied is Feyerabend met zijn
analyse van de dialogen van Galilei in Against Method (1975).30 Dat boek is in de
neerlandistiek niet onbekend, maar het heeft tot nu toe nauwelijks als stimulans
gewerkt het eigen onderzoek vanuit een retorisch perspectief te beschouwen. Dat is
in die zin vreemd dat men in de literatuurwetenschap vanouds veel gewicht hecht
aan stijl en de acceptatie of verwerping van een literatuurwetenschappelijke bewering
in belangrijke mate afhangt van de manier waarop men de lezer tegemoet treedt - de
presentatie van de gegevens, de inkleding van het betoog, de woordkeus.
Neerlandici en andere literatuurwetenschappers hebben ook nauwelijks gereageerd
op de recente filosofische belangstelling voor de hermeneutiek. Ik denk dan in het
bijzonder aan Rorty die niet alleen in zijn hoofdwerk, Philosophy and the Mirror of
Nature (1979), maar ook elders veel belang hecht aan de hermeneutische filosofie
en niet alleen in discussie treedt met denkers als Gadamer, maar ook ingaat op
standpunten van literatuurwetenschappers.31
Er is dus een gebrek aan kennis op wetenschapsfilosofisch terrein. Om in die
leemte te voorzien zijn recent twee initiatieven ontwikkeld. Bij Algemene Letteren
in Utrecht wordt sinds enkele jaren een college wetenschapsfilosofie gegeven. De
syllabus die daarbij wordt gebruikt - geschreven door Pollmann, een taalkundige is onlangs in boekvorm verschenen.32 De Faculteit der Geesteswetenschappen van
de Universiteit van Amsterdam verplicht zijn studenten sinds het afgelopen jaar een
college wetenschapsfilosofie te volgen. De bijbehorende syllabus, geschreven door
twee filosofen, Leezenberg en De Vries, verschijnt binnenkort eveneens als boek.
Het Utrechtse boek is ouderwetser dan het Amsterdamse. De ontwikkelingen in
de wetenschapsfilosofie van de laatste decennia komen daarin slechts zijdelings aan
de orde. In beide boeken wordt weinig aandacht besteed aan de literatuurwetenschap
en als dat gebeurt, gaat het om oudere vormen van onderzoek. Dit kan de auteurs
nauwelijks worden aangerekend: het publiek dat ze moeten bedienen is te groot en
te heterogeen om iedereen op zijn eigen vakgebied aan te spreken en er is natuurlijk
niemand die al die vakken overziet.
In Amsterdam bestaat het college om die reden uit twee onderdelen: een algemeen
deel, dat door filosofen wordt verzorgd en een vakspecifiek deel. De syllabus vormt
de
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leidraad voor het algemene deel; voor de vakspecifieke colleges zijn er readers. Die
voor neerlandici en andere literatuurwetenschappers is historisch van opzet en
behandelt zowel het negentiende-eeuwse als het twintigste-eeuwse onderzoek, waarbij
de nadruk ligt op de continuïteit. Tot de onderwerpen die worden behandeld behoren
niet alleen discussiepunten uit de jaren zventig, maar ook zaken als schoolvorming,
‘the revival of narrative’ en de verhouding tussen wetenschappelijke en culturele
ambities.
Zo is, dertig jaar na de ‘opstand der methodologen’, de wetenschapsfilosofie dan
toch enigszins geïnstitutionaliseerd geraakt. Niet onder druk van de methodologen,
maar door initiatieven van buitenaf. De eventuele gevolgen van die institutionalisering
vormen een mooi onderwerp voor deze rubriek in 2030.
Nico Laan
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Van Luxemburg 1977: 101ff.
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Tollebeek 1990.
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een brief aan Koenen. Zie De Vries 1998: 75f.
Zie Laan 1997 deel 1 en 2.
Stutterheim 1952: 25ff, 35, 52.
Mooij 1971: 19. Het artikel uit 1963 is natuurlijk ‘Over de methodologie van het interpreteren
van literaire teksten’, opgenomen in Mooij 1979: 35-63.
Van Deel 1986: 155, 164.
Merlyn 1 nr. 1, 2. Cf. Oversteegen 1968.
d'Oliveira 1964a: 6f, 10f.
d'Oliveira 1964b: 65f.
d'Oliveira 1966b: 237.
d'Oliveira 1966b: 240.
d'Oliveira 1966a.
Zie voor een (onvolledige) bibliografie van literatuurwetenschappelijke publicaties op
wetenschapsfilosofisch gebied uit de jaren zeventig De Jong 1977: 252ff.
Van Dijk 1971a, b.
Brinkman 1974, Elffers-Van Ketel/De Haan/Klooster 1974.
Laan 1987: 62ff, De Vriend 1996: 32ff.
Dehue 1990.
Bronzwaer/Fokkema/Kunne-Ibsch 1977: 9-83.
Goedegebuure/Heynders 1996: 80. Iets vergelijkbaars geldt voor Oversteegen, een andere
ijverige deelnemer aan het debat. Hij schrijft in zijn autobiografie, Etalage: ‘In dezelfde vaart
waarmee ik me de wetenschapstheorie in geschreven had, kwam ik er aan de andere kant weer
uit’ (Oversteegen 1999:284).
Grootes 1998: 271f.
Zie over die vrijheid Laan 1997: 235ff Een voorbeeld van methodologische kritiek die niet
zonder gevolgen is gebleven, is De Haan 1973. Die publicatie heeft niet alleen het oordeel
bepaald over Maatje's Literatuurwetenschap, maar ook de meningsvorming beïnvloed over de
mogelijkheden van een taalkundig georiënteerde literatuurwetenschap.
Zie bijvoorbeeld Menens 1991: 16f.
Ibsch/Schram 1990, Andringa 1998.
Zie voor een ‘Auswahlbibliographie’ op het gebied van de empirische literatuurwetenschap
Barsch/Rosch/Viehoff 1994: 324ff.
Zie in dit verband Dorleijn/Van Rees 1999.
De Vries 1989: 9.
Zie bijvoorbeeld Gross 1990 (waar onder meer gebruik wordt gemaakt van Barthes en Burke)
en Latour 1987 (deel 1).
Feyerabend 1975.
Zie onder meer Rorty 1979 (deel 3) en Rorty 1991 Een van de weinige Nederlandse
literatuurwetenschappers die op Rorty's ideeën heeft gereageerd is Van Buuren 1988: 40ff.
Pollmann 1999.
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Kortaf
Anna Roemersdochter Visscher Gedichten. Een bloemlezing met inleiding
en commentaar door Riet Schenkeveld-van der Dussen & Annelies de
Jeu. Amsterdam University Press 1999. ISBN 90 5356 4136. Prijs: f.29,50
Als een gedicht je iets zegt, zo stelde Maaike Meijer ooit in haar proefschrift (1988:
65), komt dat omdat je, bij eerste lezing, ergens aan blijft haken. De stelling is uit te
breiden tot een gedichtenbundel: als je, al bladerend, formuleringen vindt die je
intrigeren of die vrijwel direct in je geheugen blijven hangen, dan voelt dat als een
uitnodiging om je systematischer en met meer aandacht te wijden aan het lezen van
zo'n bundel. Dit proces voltrok zich bij mij bij de gedichten van Anna Roemersdochter
Visscher. Ik viel op de combinatie ‘moe en zwetig zwoegen’ (p. 78), proefde het
fraaie van de zin: ‘Zo 't spreekwoord waar is, dat “onken onmin zou maken”/dan
was mijn moeit' om niet’ (p. 58) en herkende met plezier de eerste regels van het
lichtvoetige gedicht aan Anna Maria van Schurman: ‘Zijt gegroet, o jonge bloem/
van wiens kennis dat ik roem,/ die ik acht en die ik minne,/ die ik hou voor mijn
vriendinne,’ (p. 96). Het leidde ertoe dat ik de gedichten die de bloemlezing bevat
geboeid las, al was dat bij het ene gedicht vanuit een geheel andere waardering dan
bij het volgende. Dat Roemers' gedichten in deze uitgave zo toegankelijk zijn, is
mede te danken aan de editeurs. Zij hebben de teksten in de hedendaagse spelling
weergegeven, wat de leesbaarheid uiteraard bevordert. Deze werkwijze is nergens
verantwoord. Kennelijk wilden de editeurs het leesplezier voorop stellen en de bundel
niet verzwaren met een discussie over het al dan niet wetenschappelijke van een
dergelijke modernisering. Haar keuzes in dezen en de verantwoording daarvan heeft
Riet (M.A.) Schenkeveld-van der Dussen in dit tijdschrift in 1999 ontvouwd.
De leesbaarheid is ook te danken aan de opbouw van de editie als geheel. Een
inleiding over Anna Roemersdochter, haar dichterschap en levensloop, beslaan
eenderde van de uitgave en geven een genuanceerd beeld van deze
zeventiende-eeuwse vrouw en dichter. Daarenboven gaat aan alle gedichten een
kleine introductie vooraf, zodanig gesteld dat lezers zich snel nieuwsgierig in het
gedicht zelf zullen verdiepen. Dat ook de afdelingen waaruit de bundel is
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opgebouwd (‘Religieuze gedichten’, ‘Diverse artistieke contacten’ etc.) nog weer
van inleidinkjes zijn voorzien, werkt niet altijd goed, omdat daardoor herhalingen soms zelfs in dezelfde bewoordingen - ontstaan. In de introductie bij de berijming
van psalm 114 miste ik trouwens een verwijzing naar Jozua 3; nu blijft onverklaard
dat ‘de zwalpende Jordaan’, evenals eerder de Rode Zee ‘te rugge werd gedwongen’;
en in het (schitterend ironische) bruiloftsgedicht aan Daniël Heinsius en Ermgaert
Rutgers heb ik van de goden en godinnen wier gesprek wordt aangekondigd, alleen
de godinnen in het gedicht teruggevonden.
De annotaties zijn uiterst zorgvuldig en functioneel. Ook hiermee hebben de
editeurs zich duidelijk ten doel gesteld niet allereerst vakgenoten/filologen, maar een
zo groot mogelijke groep lezers van dienst te zijn. Juist in dat kader hadden zij van
mij in de afdeling ‘Rond de Zeeusche nachtegael’ best mogen vermelden dat ‘zeeuwse
nachtegaal’ volgens het WNT ‘in ironische toepassing’ een naam is waarmee de
kikvors wordt aangeduid. Het maakt duidelijk dat het grapje van Anna in het Sonnet
aan de Zeeuwse poëten, met als laatste regel ‘die in zijn moeders taal roept kik, bor
kik, kik kik’ bij contemporaine lezers op herkenning kon rekenen.
In de inleiding wordt verteld dat haar ouders voor hun tijd heel liberaal zijn geweest
in de opvoeding van Anna en haar jongere zusters Geertruy en Tesselschade. Het
blijkt te betekenen dat hun opvoeding niet gericht was op een verblijf aan de
universiteit en daarna een functie in het openbare leven; ze werden opgeleid om later
in een hoogstaande omgeving cultureel goed te kunnen functioneren (p. 13). Het is
mij onduidelijk wat hier ‘liberaal’ aan was. In ieder geval moet Anna niet altijd even
tevreden geweest zijn met haar positie. Niet voor niks zal ze toch in haar lofdicht op
de veel jongere Anna Maria van Schurman ook de vader van het meisje lof toe
zwaaien, omdat hij zijn dochter wel in de kennis van de klassieke talen laat delen,
wat ‘mannenhoogmoed [kan] doen verdwijnen’ (p. 96-97); niet voor niks zal ze
Constantijn Huygens melden dat ‘de huiszorg [...] zwaarder weegt als lood’ (p.94).
Met veel zelfspot weet ze in een aantal gedichten van de nood een deugd te maken,
terwijl ze soms ook, heel subtiel, de wereld verwijt vrouwen niet serieus te nemen.
Zo lees ik althans de regels ‘... en zo men niet zou houwen/ 'tgeen ik daar uit voorzeg,
voor razernij van vrouwen/ 'k zie 't oorlog nu geslist,...’ Hier presenteert Anna
Roemers zich niet, zoals de introductie zegt ‘als dichter en tegelijk met een
terugtrekkende beweging als dwaze vrouw’, veeleer drukt ze uit dat men de visionaire
ervaring van een vrouw niet op waarde zal weten te schatten.
De editeurs mogen tevreden zijn over de dichtbundel die zij samenstelden. De
uitgave vormt het eerste deel van een nieuwe serie vrouwenliteratuur, de
Amazone-reeks. Het is een uitstekende keuze geweest om met Anna Roemersdochter
Visscher de reeks te openen. Stellig zal er nog veel verrassend werk van vrouwen in
de serie gepresenteerd worden.
A. Agnes Sneller
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Stijn Streuvels, De teleurgang van den Waterhoek. 14e dr. Tekstkritische
editie door M. de Smedt en E. Vanhoutte. Antwerpen 1999.
De basistekst van deze editie is de eerste druk van de roman (1927). In een
‘Verantwoording’ van 40 pagina's wordt de ontstaansgeschiedenis van de roman
geschetst (dit betreft een herwerkte versie van een artikel van De Smedt uit 1996).
Daarnaast bevat de verantwoording een chronologische opsomming van de
overleveringbronnen (vanaf het eerste kladhandschrift tot en met de dertiende druk
uit 1987, totaal 21 bronnen), een uiteenzetting over de basistekst en de tekstconstitutie
(spelling, interpunctie, correcties), alsmede een toelichting bij de woordverklaring
en een verantwoording van de zes zwart-witreproducties van bladen uit drie bronnen.
De editie laat aan duidelijkheid niet te wensen over. De lezer heeft weer de
beschikking over de oorspronkelijke, volledige versie van de roman, en wordt in
voetnoten ter zijde gestaan door verklaringen bij woorden uit Streuvels' eigenzinnige
en/of inmiddels verouderde idioom. Er is geen studie opgenomen over de receptie
van de roman (alleen de negatieve ontvangst van katholieke zijde wordt geschetst,
die later leidde tot de bekorte tweede druk), noch een poëticale analyse, een
bronnenstudie, een structuuranalyse of interpretatie, noch een geselecteerde
becommentarieerde bibliografie aan de hand waarvan men dergelijke studies zelf
zou kunnen ondernemen. Het betreft dus een leesen geen studie-editie in termen van
Mathijsens Naar de letter. Alles in orde, schijnbaar niet iets om veel ophef over te
maken.
Misschien bestaat er een wet van de aanjagende achterstand. Het wilde in
Vlaanderen tot voor kort niet vlotten met de editietechniek; tijdens een studiedag in
maart 1999 van de KANTL te Gent over ‘Klassieken op de markt’ overheerste de
bezorgdheid. In Nederland rollen onderwijl de historisch-kritische edities van de
persen, de ene nog meerbandiger dan de andere; begon het met twee banden Bloem,
onlangs verschenen er vier van Achterberg en in de tussenliggende tijd zagen zeven
banden Leopold het licht, twee van Vondel, Nescio, Six van Chandelier, Multatuli
en Van de Woestijne elk, en driebanders van Nijhoff en Cats. Alles in de steeds meer
coherente reeks Monumenta Literaria Neerlandica: de Achterberg-editie volgt die
van Nijhoff op de voet.
Inmiddels is in Vlaanderen het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB)
opgericht binnen de hiervoor genoemde Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde; een ontwikkeling die niet geheel los schijnt te staan van de
productie van de onderhavige editie. Daarmee is het Vlaamse editie-klimaat
aanmerkelijk verbeterd sinds Vanhoutte samen met P. Roelens Claus' Een huis dat
tussen nacht en morgen staat uitgaf in 1998 (zie Nederlandse letterkunde 4 (1999)
4). Het bijzondere van de editie van De Smedt en Vanhoutte schuilt in de erbij
geleverde CD-rom. Deze bevat een ‘elektronisch-kritische editie’ van de
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roman, met dezelfde onderdelen als de papieren variant en bezorgd door dezelfde
editeurs. ICTechnisch gezien is deze digitale editie het neusje van de zalm, geserveerd
op een bedje van SGML (Standard Generalized Markup Language). Dat houdt voor
de gebruiker in dat deze er naar hartelust in kan zoeken naar woorden, woorden in
combinatie met andere woorden, woorden in een zekere context enzovoort. De
mogelijkheden worden uitgebreid toegelicht in een ook voor de niet digitaal
hooggeschoolde gebruiker duidelijke handleiding (wat nog niet wil zeggen dat
iedereen onmiddellijk alle zoekwegen zal kunnen volgen). Het schijfje lijkt me zeer
gebruikersvriendelijk: ik heb de editie opgestart in verschillende machines en nergens
problemen ontmoet. Ook de uitleg (desgewenst in het Engels) voor het inhoudelijke
gebruik is duidelijk: al snel kan de gebruiker het beeldscherm vullen met verschillende
versies van een passage, en de relevante brieven erbij bezien.
Het bijzondere van deze digitale editie op zijn beurt is dat de gebruiker er, net als
in een papieren boek, eigen (digitale) kanttekeningen bij kan maken, en meer nog:
eigen verbindingen (hyperlinks) tussen welke onderdelen hij/zij maar wenst. Ook
kunnen naar eigen inzicht annotaties worden toegevoegd en annotaties met andere
gebruikers worden uitgewisseld.
Het schijfje staat berstensvol gegevens, veel meer dan de papieren editie. De gehele
roman staat erop, naar de eerste druk en inclusief de 1620 woordverklaringen en de
verantwoording (meer dan 300 bladzijden druks in de papieren versie), voorzien van
hyperlinks per alinea naar vijf andere bronnen: het manuscript, de voorpublicatie in
De gids, diezelfde voorpublicatie maar dan voorzien van Streuvels' ingrepen (die
leidden tot de eerste druk van de roman die als basistekst is gebruikt), de eerste druk
voorzien van varianten van Streuvels en de tweede druk die daar weer het resultaat
van was. Of dat nog niet genoeg is: 71 brieven van en aan Streuvels en zijn uitgevers
en vrienden die betrekking hebben op de roman. En overal is de onderliggende
SGML-structuur oproepbaar. Het is een genoegen om door dit alles te muizen, te
linken en scrollen en met vensters te slepen.
De digitale editie (de term ‘elektronisch-kritisch’ is absoluut geen zinvolle bijdrage
aan het editietechniek-jargon) kent echter ook gebreken. In de handleiding wordt
gesproken van ‘6 bronnen [...] zowel in full text als in digitale facsimile's’, maar
alleen de Gids-versie, de eerste druk en de tweede zijn in full text opgenomen, en
alleen die versies zijn dus doorzoekbaar. De overige bronnen zijn alleen als (kleuren)
plaatjes opgenomen. Welliswaar kan de gebruiker zelfs daarin passages afbakenen
en er links vanuit en naartoe aanleggen, maar het is geen profijtelijke bezigheid om
via het beeldscherm een plaatje van een handschrift met varianten te doorzoeken, of
een gedrukte bron die is voorzien van handschriftelijke doorhalingen en toevoegingen,
of een druk die door Streuvels met schaar en lijmkwast is voorzien van strookjes en
vellen typoscript waar-
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op hij weer met de hand veranderingen heeft aangebracht. Bovendien staat in de
handleiding terecht dat ‘het onmogelijk [is] om in te zoomen zonder pixelatie’; anders
gezegd: het digitale vergrootglas helpt bij digitale facsimile's geen zier. Maar al was
dat anders: men mist node de vergelijkbaarheid van de drie gefacsimileerde bronnen
met de andere, die wel in digitale full tekst getranscribeerd zijn. Daarnaast is het
jammer dat er niet nog meer bronnen zijn opgenomen, waarbij ik vooral denk aan
het kladhandschrift van 62 bladzijden uit het eerste en tweede hoofdstuk, genoteerd
op de keerzijde van het handschrift van Het leven en de dood in den ast. Ook ontbreekt
het typoscript dat als kopij voor de publicatie in De gids diende, alsmede de
(verbeterde) proef van de eerste druk en andere door Streuvels verzorgde herdrukken.
Het is dan ook zeer terecht dat de aanduiding ‘historisch-kritisch’ ontbreekt, want
van een ook maar enigszins naar gedeeltelijke volledigheid strevende documentatie
van het ontstaan van de roman is, helaas, geen sprake. Een aanleiding of motivatie
van deze omissies is mij niet duidelijk geworden. Daarmee is deze digitale editie van
De [...] waterhoek vooral een demonstratie van wat er inmiddels technisch mogelijk
is met de ICT-invalshoek van de editietechniek. In dat opzicht is zeker sprake van
een blik in een beloftenvolle toekomst.
Fabian R.W. Stolk

Liesbeth Feikema, Roman Koot en Edwin Lucas (red.), Op gezang en vlees
belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman. Utrecht (Kwadraat)
2000. 206 pp., f 39,50 (paperback), f 59,90 (gebonden).
Zelden zal een omvangrijk oeuvre in zekere zin zo snel tot zo weinig gereduceerd
zijn als dat van Jan Engelman. De naamsbekendheid van deze schrijver wordt thans
verbonden aan hooguit drie, maar waarschijnlijk eerder aan twee gedichten of ook
wel aan één gedicht en daar dan de eerste regel van: ‘Ambrosia, wat vloeit mij aan?’
Zo begint de cantilene ‘Vera Janacopoulos’, die Engelman in 1930 beroemd maakte.
Enkele jaren later brengt zijn renommee hem op gelijke hoogte met dichters als
Roland Holst, Nijhoff en Bloem. Daarnaast verwierf Engelman in het interbellum
faam als tijdschriftredacteur, essayist en criticus. Beschouwingen over literatuur,
muziek, architectuur en beeldende kunst publiceerde hij niet alleen in organen waarvan
hij redacteur was, bijvoorbeeld De gemeenschap, De nieuwe eeuw en De tijd, maar
ook in tijdschriften als De vrije bladen en Forum. Na de Tweede Wereldoorlog bleef
Engelman op al deze terreinen actief, maar hij mist dan de aansluiting met de artistieke
actualiteit en zijn poëzie bereikt nimmer het vooroorlogse niveau. Zijn reputatie was
al danig verbleekt toen hij in 1972 overleed.
7 juni 2000 was Engelmans honderdste geboortedag en daarin werd een goede
aanleiding gezien hem met een expositie en een boek aan de vergetelheid te

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

93
onttrekken. Op gezang en vlees belust zal voor velen een eerste introductie betekenen
op Engelmans leven en werk. Ondanks de kwalitatief nogal uiteenlopende bijdragen,
roept de bundel ongetwijfeld belangstelling op voor deze uitzonderlijke man. In
zeven hoofdstukken belichten evenveel auteurs respectievelijk Engelmans persoon,
diens relatie tot ‘zijn’ stad Utrecht, zijn poëzie, een selectie uit zijn kritisch proza
over beeldende kunst en literatuur, en zijn plaats in de literaire constellatie van de
jaren dertig. Verder zijn bij wijze van intermezzi dertien door het boek verspreide
bladzijden ingeruimd voor dertien door afbeeldingen en tekst gepresenteerde
bijzondere gebeurtenissen, anekdoten of locaties uit het leven van de schrijver.
Behalve deze illustraties bevat de bundel een groot aantal foto's in vele formaten van
Engelman en anderen, van teksten, handschriften, titelpagina's, tekeningen en
schilderijen. De toelichtingen daarbij staan ofwel onder de afbeelding, ofwel in de
linker of rechter marge, marges die ook nog telkens plaats bieden aan de verticale
vermelding van boek- en hoofdstuktitel. Ik vroeg mij af wat Engelman, een man zo
lees ik ‘van de harmonie en van de klassieke schoonheidsvormen’, gevonden zou
hebben van deze hybride en zijn typografische vormgeving. Het is onmogelijk binnen
het bestek van deze bespreking in te gaan op alle hoofdstukken. Ik beperk me tot
enige algemene opmerkingen en enkele kanttekeningen bij de delen over literatuur.
In haar inleiding staat de redactie kort stil bij een aantal saillante aspecten van
Engelmans leven en werk die voor het merendeel in de bundel behandeld worden.
Zo komt uiteraard de tegendraadse ruimdenkendheid van de dichter ter sprake die
in de vooroorlogse jaren zich nadrukkelijk katholiek noemde en met zijn lyriek tevens
de lichamelijke liefde bezong. Minder eigenzinnig is Engelman daarentegen in zijn
aanvankelijke politiekmaatschappelijke opstelling in de jaren dertig. Als zoveel
katholieke intellectuelen staat hij welwillend tegenover het fascisme als de
parlementaire democratie geen adequaat antwoord heeft op het kwaad van
materialisme, kapitalisme en secularisatie. Maar als Hitler in 1933 aan de macht
komt, geeft Engelman zijn antidemocratische denkbeelden op - elders in het boek
wordt zelfs 1930 al als omslag genoemd - om vervolgens de kant van de republikeinen
in de Spaanse burgeroorlog te kiezen, lid te worden van het Comité van
Waakzaamheid en later bekroonde verzetspoëzie te schrijven. In enkele hoofdstukken
wordt op deze bijzondere episode uit Engelmans leven ingegaan. Maar onvernoemd
blijft het wellicht complicerende gegeven dat Engelman in 1937 in het weekblad De
waag publiceert, een tijdschrift dat A.A. de Jonge in zijn standaardwerk Crisis en
critiek der democratie (1968) kwalificeert als ‘verreweg het beste van alle heel- of
half-fascistische bladen’. Ook zou in dit licht een verklarende beschouwing op zijn
plaats zijn geweest over Engelmans in 1941 verschenen monografie over Pyke Koch
en de toelichting die hij daarin geeft van Kochs nationaal-socialistische overtuiging.
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Een ander punt dat meer dan eens genoemd wordt, is de antiklerikale opstelling van
redacteur Engelman en andere jongeren van het progressief katholieke tijdschrift De
gemeenschap (1925-1941); ze accepteerden geen bemoeienis ‘van een gewijde
beroepsgroep die niets had in te brengen over kunst, maar wel de pretentie daartoe
voelde’. Dat is ferme taal, maar wordt de redactionele autonomie zo niet te zwaar
aangezet en de klerikale censuur te veel gemarginaliseerd? Op een aantal niet in het
boek afgedrukte foto's van Gemeenschap-bijeenkomsten is de priesterlijke censor
prominent aanwezig, en secundaire literatuur vermeldt dat bijvoorbeeld in 1930 het
tijdschrift heeft moeten ondervinden dat kerkelijke censuur allesbehalve een te
negeren formaliteit was.
Hierboven gaf ik twee voorbeelden van kwesties waarover vooral constaterend
wordt geschreven terwijl ze toch vragen oproepen die meer gebaat zijn bij kritische
distantie en interpretatie. Van de hoofdstukken over literatuur laboreert het betoog
van Liesbeth Feikema in hoge mate aan het gebrek aan afstand. Inzicht verkrijgen
in Engelmans literatuuropvattingen, zo formuleert zij de doelstelling van haar artikel.
Deze formulering lijkt mij wat te ruim omdat het onderzochte corpus alleen uit
Parnassus en empyreum (1931) bestaat, een beperkte en heterogene bundeling van
literair-kritische beschouwingen. Feikema geeft onvoldoende inzicht in wat de twee
beoordelingscriteria ‘vakbeheersing’ en ‘bezieling’ zoal voor Engelman betekenen,
en in de wijze waarop hij die op zich weinig exceptionele normen inzet in zijn taxaties
van enige Franse romans en Nederlandstalige poëzie. Ze beroept zich immers bijna
uitsluitend op Engelmans eigen woorden die royaal geciteerd worden, terwijl die
subjectieve en impressionistische uitspraken juist voor analyse en interpretatie in
aanmerking komen.
A.L. Sötemann en Edwin Lucas laten in de door hen geschreven hoofdstukken
zien dat citaat en in eigen woorden gesteld commentaar in een evenwichtige
verhouding tot elkaar kunnen staan. De Utrechtse emeritus hoogleraar nieuwere
Nederlandse letterkunde Sötemann evalueert de sterke en zwakke kanten in Engelmans
dichterlijke carrière. Hij concludeert dat Engelman met name op grond van zijn
dikwijls herdrukte bundel Tuin van eros uit 1932, met daarin opgenomen de beroemde
cantilene en de vocalise ‘En rade’ uit de twee jaar eerder verschenen bundel Sine
nomine, ruimschoots ‘een respectabele plaats onder onze poëtische erflaters’ verdient.
Op gezang en vlees belust - de titel is ontleend aan een gelegenheidsversje van
Adriaan Roland Holst voor de dichter - bevestigt dat het literaire belang van Engelman
in de vooroorlogse jaren ligt. In deze periode was hij iemand om rekening mee te
houden, zoals Lucas in een heldere en boeiende verhandeling over Engelmans drie
tijdschriftloze jaren nog eens aantoont. Onder meer vanwege diepgaande artistieke
en levensbeschouwelijke meningsverschillen met zijn mederedacteuren Henk en
Louis Kuitenbrouwer (Albert Kuyle) verlaat hij eind 1930 De gemeen-
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schap. Aan de hand van meestal (nog) ongepubliceerde briefwisselingen van
Engelman met tijdgenoten en gepubliceerde correspondenties tussen tijdgenoten
schetst Lucas met gevoel voor nuance in het slothoofdstuk Engelmans ambivalente
relatie tot het nieuwe tijdschrift Forum en zijn halfslachtige pogingen van De vrije
bladen weer een volwaardig literair periodiek te maken. Wanneer Anton van
Duinkerken eind 1933 de Kuitenbrouwers uit de redactie van De gemeenschap heeft
gewerkt, roept hij Engelman terug, die dan weinig bedenktijd nodig heeft om ‘alles
weer in katholiek verband te doen’, zoals hij het zelf uitdrukt. De hier getraceerde
manoeuvres van Engelman om buiten De gemeenschap publicatiemogelijkheden
voor zich te creëren, maken eens te meer duidelijk dat voor hem au fond het primaat
van de katholieke levensbeschouwing gold. Op gezang en vlees belust is al met al
een in stilistisch en inhoudelijk opzicht onevenwichtige bundel. Omdat over de stijl
in deze bespreking niets is gezegd, besluit ik met de redactionele zin te citeren die
de mededeling adstrueert dat Jan Engelman ook een levensgenieter was. Let daarbij
op de verdeling van de adjectieven: ‘Hij hield van goede wijn, mooie vrouwen,
literatuur, muziek, beeldende kunst en stedenschoon.’
Hans Anten
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Periodiek
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
115 (2000) 2 bevat een recensie-artikel door Willem Frijhoff onder de titel
‘Vaderland en vrijheid: bewondering en twijfel, naar aanleiding van
N.C.F. van Sas e.a.., Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw
tot 1940 en E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema (ed.), Vrijheid. Een
geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw.’
Bzzlletin 29 (2000) 273 is een themanummer over J.M Coetzee. Vanuit verschillende
invalshoeken wordt zijn werk geïnterpreteerd. Voor de hand liggend, zoals vanuit
het perspectief van de geschiedenis, en minder voor de hand liggend, in het geval
van de bijdrage van Aleid Fokkema die Coetzee's werk als plaasroman (dat wil
zeggen, streekroman) leest en landschapsbeschrijvingen analyseert. Daar zit natuurlijk
meer achter dan achter de streekroman - het belang van Coetzee's werk wordt in dit
nummer op meestal enthousiasmerende wijze duidelijk gemaakt.
In Indische letteren 15 (2000) 3 is aandacht voor de Indische toneelstukken van Jan
Fabricius. Interessant want suggestief is de Bibliografie Indische poëzie 1900-2000,
samengesteld door Ingeborg Huizinga. Daar komt hopelijk nog wel eens een
bloemlezing van.
Lust en gratie 17 (2000) 65 is zeer de moeite waard. Het is een conceptaflevering
onder de aan Marianne Faithfull ontleende titel ‘Sister Morphine’. Het thema: kunst,
ziekte, pijn, verlagen naar verdoving en genot. De vormgeving springt in het oog,
die is meer dan prachtig. Ook inhoudelijk is het nummer de moeite waard.
In de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 23 (2000) 2 een
artikel van Ellen Grabowsky ‘Katharina Lescailje (1649-1711) en de “vrouwenzucht”.
Schijn of werkelijkheid?’ waarin de auteur ingaat tegen opvattingen van hedendaagse
literatuurhistorici dat de poëzie van Lescailje voor onder andere Sara de Canjoncle
een erotische lading heeft. Zij laat zien dat, anders dan werd aangenomen, niet alle
gedichten voor dezelfde Sara zijn geschreven, maar dat er twee Sara's de Canjoncle
hebben bestaan, waardoor de betreffende gedichten in een heel ander daglicht komen
te staan. Rietje van Vliet laat in
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‘Uitgevers en schrijvers als kemphanen tegenover elkaar. Elie Luzac, uitgever van
de academie van wetenschappen te Göttingen’ zien welke problemen de Leidse
boekverkoper Luzac kreeg met zijn opdrachtgevers annex schrijvers van de
Georg-August Universitat in Göttingen waardoor hij uiteindelijk zijn activiteiten in
Göttingen moest stopzetten. Het artikel van Rudolf Dekker over ‘De rafelrand van
het zeventiende-eeuwse hofleven in het dagboek van Constantijn Huygens de zoon.
Magie en toverij’ begint met een schets van Huygens' leven en de inhoud van zijn
dagboek. De tweede helft van het artikel is gewijd aan de rol van magie en toverij
daarin. In het artikel worden leuke anekdotes en grappige opmerkingen uit het dagboek
aangehaald. Verder in dit nummer de volgende boekbesprekingen: M. Beermann,
Zeitung zwischen, Profit und Politik. Der Courier du Bas-Rhin (1767-1810). Eine
Fallstudie zur politischen Tagespublizistik im Europa des späten 18. Jahrhunderts
(door M. van Vliet), Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratische enkelvoud.
Sociale verandering in het Revolutietijdvak. 's Hertogenbosch 1770-1820 (door
Rudolf Dekker), Justus van Effen, De Hollandsche Spectator. 26 mei 1732-27 oktober
1732: aflevering 61-105. Opnieuw uitgegeven met inleiding en samenvatting door
W.R.D. van Oostrum en Justus van Effen, De Hollandsche Spectator (april 1733-7
september 1733: aflevering 151-195). Opnieuw uitgegeven met inleiding en
samenvatting door Marco de Niet (door Marja Geesink), Elizabeth Wolff-Bekker,
De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene zuster
der Santhorstsche gemeente (1772). Uitgegeven, met inleiding en commentaar door
A.J. Hanou (door Jelle Bosma), F.F. Blok, Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot
zijn afscheid van Koningin Christina van Zweden 1618-1655 (door Cis van Heertum),
Cd-rom De Navorscher (door M. van Vliet), Titia Ram, Magnitude in Marginality.
Edward Cave ande The Gentleman's Magazine, 1731-1754 (door Cis van Heertum),
Hieronijmus van Alphen, Kleine Gedigten voor Kinderen. Bezorgd door P.J. Buijnsters
(door Peter Altena), Willem Frijhoff en Marijke Spies, met medewerking van Wiep
van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650 Bevochten eendracht (door W.R.D. van
Oostrum), A. Johns, The nature of the book. Print and knowledge in the making (door
M. van Vliet), Leo S. Olschki (editore 2000), Giordano Bruno 1584-1600. Mostra
storica documentaria. Roma, Biblioteca casanatense 7 giugno-3 settembre 2000
(door Frank van Lamoen), S. Gentile en C. Gilly, Marsilio Ficino e il ritorno di
Ermete Trismegisto. Marsilio Ficino and the return of Hermes Trismegistus (door
Frank van Lamoen), Huiselijke poëzie. Samenstelling: Ellen Krol (door André Hanou),
D. Desjardijn, Grafiek in Nederland in de achttiende eeuw (door M. van Vliet).
Ons erfdeel 43 (2000) 4 is degelijk deze keer, om niet te zeggen een beetje saai. Net
als in De parelduiker schrijft Annette Portegies over Maurice Gilliams, en ook staan
er enige gedichten van hem in dit nummer. Verder aandacht voor de taalunie,
theatergroep Hollandia, Geschiedenis op de middelbare school, het Rijksmuseum,
de poëzie van Frank Koenegracht.
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De parelduiker 5 (2000) 3/4 is een themanummer over Maurice Gilliams (1900-1982)
en opent met een vijftig pagina's tellende bijdrage van Annette Portegies als opmaat
voor een biografie. Deze wordt gevolgd door een artikel van Anne Marie Musschoot,
waarin zij onder andere betoogt dat Gilliams' werk een unieke plaats heeft in de
Vlaams-Nederlandse letterkunde en dat hij zijn tijd ver vooruit was, wat onder meer
blijkt uit het feit dat zijn roman Elias, of het gevecht met de nachtegalen
gecomponeerd is als een sonate. Ook een kort artikel van Leen van Dijck over de
brieven, manuscripten en iconografie uit het omvangrijke archief-Gilliams in het
AMVC (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven). De categorie
‘iconografie’ bevat onder meer enkele fotoalbums waarin een interessante relatie
tussen feit en fictie tot stand komt: bij de familiekiekjes staan de namen die de
betreffende tantes, neven en nichten hebben als personages in de romans van Gilliams.
Verder herinneringen van Gilliams' uitgever Laurens van Krevelen, enkele
persoonlijke observaties van Wim Hazeu, Yves van der Fraenen over Maurice
Gilliams als recensent, Martien J.G. de Jong over de eerste uitgave van Elias en Ben
van Melick over ‘de lezer tussen Elias en Gregoria’.
De Poëziekrant 24 (2000) 4 besteedt een behoorlijk potsierlijke 21 pagina's aan een
poëzie-enquête zonder enige statistische waarde (vanwege een wat gebrekkige
respons). Mooie foto's, dat wel. Interessanter is de ruime aandacht voor jonge en
debuterende dichters.
In Queeste 7 (2000) 1 vier artikelen: Frank Brandsma schrijft over de functie van
de hofscènes in narratieve techniek van de Lancelot-compilatie, A.M. Duinhoven
over toverij in ‘Die hexe’, Erwin Mantingh over het Spel van Strasengijs en B.A.M.
Ramakers over thematiek en dramatiek van ‘Lanseloet van Denemerken’.
De revisor 27 (2000) 4 besteedt ruime aandacht aan de verschijning van een bijzonder
boek. Marjolijn Drenth heeft, samen met haar pseudoniem M. Februari Een pruik
van paardenhaar & Over het lezen van een boek geschreven. Voor Februari is het
haar tweede roman, voor Drenth een proefschrift dat ze met succes heeft verdedigd
aan de KUB. De aandacht van De revisor maakt van de verschijning een gebeurtenis,
en de tijd zal leren of dat terecht is, maar het zou best kunnen. De reacties zijn mooi
meerstemmig. Anthony Mertens heeft genoten, zozeer dat hij zijn schrijven als reactie
op het lezen kwalificeert als egoïstisch. Menno Lievers beweert dat ze niet op het
boek had mogen promoveren: hij beschouwt de fictionele oplossing van reële
problemen als een zwaktebod. In de bijdrage van Gerrit Krol, die het boek logisch
te lijf gaat, is te zien dat het eigenlijk niet anders kan.
Spiegel der Letteren 42 (2000) 1 bevat de volgende artikelen: E. Simon, ‘De metriek
van het Gruuthuse-liedboek’, K. Rymenants, ‘Elsschot en de Forumianen. Aspecten
van de kritische receptie van zijn proza (1933-1939)’, J. Oosterman, ‘Jenneken Vereist
en Anna
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Bijns. Nieuws over hs. Leiden, UB, BPL 1289 en zijn inhoud’, F. de Schutter, ‘Een
kreupel rijm in een vermaard gedicht van Jonker Jan van der Noot’ en besprekingen
van de Cd-rom Middelnederlands van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
(door G. Claassens), W.R.D. van Oostrum, Juliana Comelia de Lannoy (door A.
Gilleir), L. van Damme (samenst.), Reizen in den geest. De boekenwereld van Guido
Gezelle (door M. de Smedt) en J.H. de Roder, Het schandaal van de poëzie. Over
taal, ritueel en biologie (door F. Droste).
Het Tijdschrift voor Genderstudies 3 (2000) 3 bevat een opiniërend artikel van
Marije Groos onder de titel ‘Wie schrijft die blijft? Schrijfsters in de literaire kritiek
van nu’ waarin zij aantoont dat de sekse van de besproken auteur van grote invloed
is op het literaire oordeel in de hedendaagse literaire kritiek. Zij concludeert dat de
kans groot is dat de vele populaire schrijfsters van nu in toekomstige
literatuurgeschiedenissen zullen worden afgedaan als ‘trend’ en daarmee, net als hun
voorgangsters in het verleden, in de vergetelheid zullen raken. Ook bespreekt zij de
recente discussie in dag- en weekbladen over dit onderwerp.
Tirade 44 (2000) 3 [385] vooral veel primair werk waarvan men kan verwachten
het ooit ook wel in boekvorm tegen te komen. Ik hoop dat dat ook geldt voor het
langzaam maar zeker aangroeiende Van Geel-alfabet door Guus Middag, die prachtig
terloops over de dichter en over poëzie schrijft.
In TNTL 116 (2000), 3 betoogt Jeroen Jansen over ‘Onderwijs in de Tooneel-Poezije.
Een ongepubliceerde poëtica van Ludolph Smids’ dat het handschrift met de
genoemde titel bijzonder interessant is. Niet in de eerste plaats vanwege de vele
poëticale uitspraken over toneel-theorie (die zijn door de auteur grotendeels
overgenomen van anderen), maar voornamelijk omdat Smids de theorie heeft
aangevuld met vele voorbeelden, waardoor het handschrift veel zegt over zijn
interpretatie van het zeventiende-eeuwse toneel. In ‘Etymologica: Cynisch, Garnaal,
Parlevinken’ stelt F. de Tollenaere de gangbare opvattingen over de etymologie van
de genoemde woorden bij. W.L. Braekman presenteert vervolgens een ‘Fragment
van een nieuw handschrift van Maerlants Istory van Troyen’, compleet met foto's
van het handschrift en een transcriptie van de 99 verzen tellende tekst. L. Custers
concludeert in ‘“De rampzalige artikels in de N.G.” Alphons Diepenbrock en de
Nieuwe Gids’ dat de opvattingen die Diepenbrock in zijn opstellen van 1891-1893
in de Nieuwe Gids verwoordde, afweken van en soms zelfs ingingen tegen de opinies
die meestal in dat blad werden tentoon gespreid. Verder in dit nummer de volgende
boekbeoordelingen: M. Huning, Woordensmederij. De geschiedenis van het suffix
-erij (door G. Booij), Cd-rom Middelnederlands. Woordenboek en teksten (door S.
Oppenhuis de Jong), E. Vanhoutte & D. van Hulle, Editiewetenschap in de praktijk(door S. van Stek), D. van der Heide, Groot schimpnamenboek van Nederland (door
R. Tempelaars), L.P. Grijp (red.), Nationale hymnen. Het Wilhelmus en zijn buren
(door A. Maljaars),
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T. van Strien en E. Stronks (ed.), Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de
zeventiende eeuw (door S. Post), J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers.
Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (door G.J. Johannes), L.H. Maas,
Pro patria. Werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923 (door F. Ruiter) en
W. Jonckheere, Van Mafeking tot Robbeneiland. Zuid-Afrika in de Nederlandse
literatuur 1896-1996 (door E. Francken).
De tweede ronde 21 (2000) 3 is een speciaal nummer over Dante, liefdevol
samengesteld uit proza, persoonlijk gekleurde verslagen, gedichten, natuurlijk
vertaling van en over Dante, en zelfs light verse. Drs. P vat samen: ‘ook hier is dra
de aardigheid eraf / conclusie: als je doodgaat krijg je straf’. Dat het voorwoord ook
op rijm is gesteld, is misschien een beetje over the top, maar de suggestie dat Dante
leeft in de literatuur, wordt overtuigend overgebracht.
In Verslagen & mededelingen van de koninklijke academie voor Nederlandse
taal- en letterkunde 110 (2000) 1 een zeer uitvoerig (80 pagina's) artikel van G.
Geerts, ‘Het gevecht met de taal. Over schrijvers, taal en schrijven. Een verkenning’.
Aan de orde komen het gebruik van taalvariatie op macro- en microniveau
(respectievelijk fragmenten in teksten en afzonderlijke woorden) en de problemen
van de schrijver die niet in haar of zijn moedertaal schrijft of die schrijft in de periferie
van een taalgebied. Uiteenlopende onderwerpen als het gebruik van dialect,
archaïsmen en de loyaliteitsconflicten die tweetalige auteurs veelal ervaren, worden
in een sociolinguïstisch kader besproken. Het boeiende betoog is met vele voorbeelden
uit literaire werken en soms ook uitspraken van auteurs gelardeerd. Verder twee
artikelen van de hand van K. Porteman, respectievelijk ‘“Met nieuwe Nederduytsche
dichten, synde van anderen sin vertoont”. Jacob van Zevecote en de Emblemata van
Florentius Schoonhoven’ en ‘Vondels vermakelijke Leeuwendalers (1648-1998)’,
de tekst van een lezing naar aanleiding van de herdenking van de Vrede van Münster
in 1998. Tot slot een artikel van L. Daems onder de titel ‘“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 Vooys 18 (2000) 2 laat Patrick Rooijakkers zien dat - hevige onderlinge polemiek
ten spijt - de poëzie van Gard sivik vaak sterk op die van de Vijftigers lijkt. Daarmee
besteedt hij aandacht aan een vrijwel vergeten dichtersgroep, terwijl zijn artikel het
belang van die aandacht meteen weer enigszins relativeert. Verder onder andere een
interessant artikel over Shakespeare-receptie in het Derde Rijk, onder de goede titel:
‘The Taming of the Bard’.
Bertram Mourits
Simone Veld
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[2001/2]
Ut pictura poesis?
De paragone tussen dicht- en schilderkunst bij Jan Vos en Jan Six
van Chandelier*
M.A. Schenkeveld-van der Dussen
Er is de laatste decennia een zo langzamerhand onafzienbare hoeveelheid literatuur
verschenen over vormen van relatie tussen schilderkunst en literatuur, zoals het
pictorialisme en vooral ook de emblematiek. In de Renaissance werd die verhouding
niet zelden in de sfeer van de wedijver getrokken, de zogeheten paragone. Schilders
begonnen daarbij met een achterstandspositie. Hun werk werd eerst geassocieerd
met handenarbeid, met als gevolg dat ze lid waren van handwerksgilden. De dichters
daarentegen werkten niet met hun handen maar met of vanuit de geest, ingenium, en
daarmee stonden ze hoger aangeschreven. Dergelijke beschouwingen hebben in latere
studies een merkwaardig gevolg gekregen. De rollen werden daarbij omgekeerd: de
schilders werden juist geprezen omdat ze meer oog hadden voor de natuur en beter
in staat waren de werkelijkheid uit te beelden. Op basis van dergelijke oordelen kende
Gerard Brom na een vergelijkend warenonderzoek tussen literatuur en schilderkunst
de Nederlandse schilders wereldrang toe terwijl de dichters in zijn ogen niet veel
verder waren gekomen dan het bieden van parnastaal aan een kleine elite.1 Door J.L.
Price zijn dergelijke ideeën verder uitgewerkt: de dichter profileerde zich als
kunstenaar, de schilder als ambachtsman, maar wie het laatst lacht, lacht het best:
wie zich minder pretentieus opstelde, heeft het op de lange termijn gewonnen.2
Daartegen is men vanuit de literatuurgeschiedenis vanzelfsprekend opgekomen.
Met name Karel Porteman heeft zich op dit gebied niet onbetuigd gelaten. In tal van
studies heeft hij de relatie dichtkunst en schilderkunst onder de loep genomen, met
baanbrekende studies over Vondels pictorialisme bijvoorbeeld, maar het meeste over
zijn lievelingsgenre, de bimediale emblematiek, en de kwaliteit van de poëzie heeft
hij daarbij graag verdedigd.3
In de ‘Voor-reden, op den grondt der edel vry Schilder-const’ (gepubliceerd in
het Schilder-boeck van 1604) heeft Karel van Mander als eerste in Nederland verzet
aangetekend tegen de onderwaardering van de schilderkunst.4 Ook later in de
zeventiende eeuw zijn er sporen van een dergelijke wedijver tussen dicht- en
schilderkunst aan te wijzen.5 Een belangrijke, en curieuze rol in dat debat werd
gespeeld door een centrale figuur in het Amsterdam van de Gouden Eeuw, de dichter
en schouwburgdirecteur Jan Vos. Wat, om het kort samen te vatten, moet men
eigenlijk denken van
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een dichter die meer dan eens verkondigt: ‘Het zien gaat voor het zeggen’?6
Zijn werk heeft vanuit de kunstgeschiedenis al meer dan eens de aandacht
getrokken. Er is van Duitse zijde door Gregor Weber een proefschrift gewijd aan
zijn allegorische gedicht Zeege der schilderkunst en zijn lofdichten op schilderijen
zijn meer dan eens voorwerp van onderzoek geweest.7 Vanuit de literatuurgeschiedenis
is er vooral aandacht voor zijn toneel geweest. Buitendijk heeft een tekstuitgave
bezorgd van zijn tragedies Aran en Titus en Medea en de klucht Oene.8 Aan zijn
toneel zijn belangwekkende beschouwingen gewijd door Marijke Meijer Drees en
Jan Konst.9
Jan Vos leefde van 1610 tot 1667 te Amsterdam waar hij werkzaam was als
glazenmaker, een middenstander in goeden doen, die bijvoorbeeld de opdracht heeft
gekregen het nieuwe stadhuis van Amsterdam - het paleis op de Dam dus - van glazen
te voorzien. Daarnaast had hij nog een ambtenaarlijke baan als een gunst van het
stadsbestuur - die functie oefende hij niet zelf uit maar liet het iemand doen. De
emolumenten waren wel voor hem.10
Belangrijker is dat Vos in 1647 toetrad tot het college van hoofden van de
Schouwburg. Voordien had hij al toneelwerk geschreven: zijn tragedie Aran en Titus
ging in 1641, zijn klucht Oene in 1642 in première. Vos leverde verder bijdragen tot
verschillende ‘vertoningen’, in 1648 voor het einde van de Tachtigjarige oorlog, in
1654 ter gelegenheid van de Vrede van Westminster en onder meer ook in 1660,
toen hij - beroemd verhaal - een flater beging door bij het bezoek van Mary Stuart
in Amsterdam de terechtstelling van haar vader Karel I uit te beelden.11 Hieronder
zal nog aandacht besteed worden aan andersoortig werk voor de schouwburg.
Vos onderhield uitstekende contacten met het Amsterdamse patriciaat, waaraan
hij via zijn moeder verwant was: hij schreef veel voor hen in de vorm van
gelegenheidsgedichten, maakte ook veel bijschriften op hun portretten en op
schilderijen die in hun bezit waren, en droeg ook allerlei werk aan hen op. Een centrale
rol werd daarbij vervuld door de invloedrijke familie Huydecoper.12
Over zijn opleiding is helaas niets bekend. De universiteit heeft hij nooit bezocht
- zijn uitgever Lescailje vermeldt dat hij ‘in de Hooge Scholen nooit uit de zuivere
beeken der weereltwijze wetenschappen gedronken had’.14 Evenmin kende hij de
Latijnse school van binnen, want zowel uit eigen mededelingen als opmerkingen van
anderen is het duidelijk dat hij geen Latijn kende, al heeft hij zich, waarschijnlijk
dus door zelfstudie, een grote kennis van de klassieke mythologie en geschiedenis
eigen gemaakt.
Uit het bovenstaande blijkt dat Vos met veel kunsten een nauwe relatie had: de
literatuur, het theater en de schilderkunst. Hij onderhield ook persoonlijk goede
relaties met schilders. Dat hield trouwens ook verband met zijn dagelijkse
werkzaamheden: de glazenmakers behoorden net als de schilders tot het St.
Lucasgilde.
Ter gelegenheid van de oprichting van een eigen ‘Broederschap der schilderkunst’,
in 1654, waarmee de kunstschilders afstand namen van hun meer
ambachtelijk-ingestelde medeleden van het oude gilde, schreef Vos een uitvoerig
lofdicht op de schilderkunst, onder de titel ‘Strydt tusschen de doodt en natuur of
Zeege
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der schilderkunst’.14 De titel drukt de inhoud goed uit. De dood lijkt het te winnen
van de natuur; ook de mens, de kroon der schepping, moet sterven. ‘Natuur’ stelt
zich te weer, onder andere door de heelkunst te hulp te roepen, maar de dood kan
meer kwalen op de been brengen dan door medicijnen bestreden kunnen worden.
Tenslotte wendt Natuur zich dan maar tot Vrouwe Schilderkunst. Die is in staat de
mensen, ook na hun lijfelijke dood, in leven te houden. Zoals de slotregel van het
gedicht het uitdrukt: ‘De scherpe Doodtschicht wijkt voor 't stomp penseel’. De
dichter kent zo aan de schilders het primaat toe als het gaat om het vereeuwigen van
mensen, een primaat dat nu juist schrijvers al sinds de klassieke Oudheid voor zich
hadden opgeëist. De dichtkunst speelt in het gedicht slechts een bescheiden bijrolletje:
schilderkunst maakt graag van de kennis van haar zusterkunst gebruik. Nu kan men
zo'n gedicht uiteraard niet buiten de context lezen. Het was nu eenmaal Vos' bedoeling,
of misschien zelfs wel zijn opdracht, in het kader van de oprichting van de
‘Broederschap’ de schilderkunst te prijzen en daar houdt hij zich dan ook aan. Om
de dichtkunst toch niet helemaal te verwaarlozen noteert hij in elk geval ook: ‘Deez’
twee [dus schilder- en dichtkunst beide] zijn by de Grooten groot geacht’ en later,
als de artistieke grootheid van Amsterdam wordt voorspeld, komen Apollo en Apelles
in één adem voor.
Hoe dan ook, Vos was geïnteresseerd in de schilderkunst en heeft er zich, blijkens
de enorme hoeveelheid gedichten die hij op schilderijen en portretten heeft gemaakt,
serieus in verdiept. Als men dat nu combineert met de al eerder geciteerde spreuk
‘het zien gaat voor het zeggen’, valt daar dan uit op te maken dat Vos eigenlijk een
gemankeerde schilder is geweest?
Die conclusie zou veel te voorbarig zijn. Naast loftuitingen voor de schilderkunst
zijn het hele oeuvre door ook tal van verheerlijkingen van de dichtkunst te vinden.
In zijn verzamelde gedichten presenteert Vos zich als een dichter, een geboren dichter
zelfs die niet afhankelijk is van allerlei geleerdheid.15 Die gedachte is door
verschillende lofdichters overgenomen.16 Vos beschouwt de poëzie, net als Vondel,
als ‘goddelijkste van al’ (voorwoord Aran en Titus).17 Ook de dichtkunst verduurt de
tijd. Juichend dankt hij zijn bewonderaar Van Baerle met het zinnetje ‘Uw vaarzen
doen my eeuwigh leven’.18 Niet alleen de dichters maar ook de groten der aarde zijn
voor blijvende roem van de dichtkunst afhankelijk: ‘'s Dichters veeder doet de doode
krygshelt leeven’.19
De duidelijkste uitspraak, over de dichtkunst en hemzelf, is een gedicht aan een
zekere G.V.F. waarin hij uitlegt waarom hij niet wil trouwen. Hij heeft namelijk al
een allesoverheersende geliefde, die wijs en schoon is, en overal vereerd wordt. Haar
dient en aanbidt hij, en al reageert ze vriendelijk, als hij over ‘trouwen’ begint, laat
ze hem staan - kennelijk heeft ze meer dan één gunsteling.
Vraagt gy wie dat het is die my van smart doet quynen?
Het is de Dichtkunst, o de Dichtkunst! Rijk van zin:
Dies stel geen ander voor; ik wissel niet in 't minnen.
De Dichtkunst is de waardtst' der neege Zanggodinnen.20
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Hetzelfde beeld komt naar voren bij de vele lofdichters. Ieder prijst hem als dichter,
en de dichtkunst als een hemelse kunst. De uitgever Lescailje draagt het verzameld
werk op aan Joan Huidekooper van Maarseveen met als openingszin:
Indien ik Uw Edt. de lof der Poëzy poogde te vertoonen, ik zou voor de
groote zon een klein licht ontsteeken: want Uw Edts. Doorzichtig oordeel
weet die hemelsche konst en haar oeffenaars op hunne waarde te schatten.
Onder de vermaartste dien met dien geest zwanger gaan, is de Poëet Jan
Vos in Uw Edts. Achting geensins de minste.21
Veel collega-dichters, en niet de minsten, hebben de verschijning van Vos' verzamelde
gedichten toegejuicht. Op zijn beurt heeft hij met velen van hen vriendschappelijke
contacten onderhouden blijkens verzen van of aan bijvoorbeeld Hooft, Huygens,
Tesselschade en Vondel.
Dicht- en schilderkunst hebben beide hun waarde, en Vos is er zonder enige reserve
blij mee een dichter te zijn. Op sommige momenten van zijn dichterschap kan hij
echter ook van de specifieke gaven van de schilderkunst gebruik maken, namelijk
wanneer hij voor het toneel schrijft. Precies in dat kader past dan ook dat ‘zien gaat
voor het zeggen’. Die uitspraak hoort in de context van het theater thuis. De dichter
wil de mensen lering geven, of om Vos' eigen woorden uit het voorbericht van Medea
te gebruiken, ‘het spoor van de deughdt wijzen’.22 De dichter heeft daarvoor zijn
talige middelen. Maar om die schatten ‘gemakkelijk door d'ooren in 't hart te storten’
is het goed om ze zo te brengen dat het volk geïnteresseerd blijft. Voor gewone
mensen blijven die lessen toch het beste hangen als die visueel ondersteund worden.
Dat gaat zo ver dat Vos ook niet-dramatische gedichten van zijn hand voor het toneel
geschikt heeft gemaakt. In 1659 verscheen bijvoorbeeld een losse uitgave van zijn
epische gedicht ‘Ontzet van Koppenhaven’.23 Het gaat om een volgens de regels van
de epiek opgezette omvangrijke tekst van bijna 1000 versregels. Het onderwerp is
de belegering van Kopenhagen door het leger van koning Gustaaf van Zweden, de
gevechten die daartegen geleverd zijn door de Deense koning Frederik en het ontzet
van de stad door toedoen van de Nederlandse vloot onder leiding van de admiraal
Van Wassenaer Obdam. Goed en kwaad zijn in de tekst duidelijk verdeeld. De
Zweden vechten uit veroveringslust en om buit zoals hun koning dat met zoveel
woorden zegt.24 De Denen verweren zich noodgedwongen. De Hollanders dragen de
sleutels van de zee, niet om te roven maar om die voor iedereen open te houden. Er
wordt het gehele gedicht door ontzaglijk veel en ontzaglijk bloederig gevochten en
dat wordt met veel gevoel voor gruwelijkheid en met krasse details verteld. Maar er
valt ook veel te zien. Behalve de koningen van Zweden en Denemarken, de Deense
koningin, en bijvoorbeeld ook Tycho Brahe, de befaamde Deense astronoom, treden
ook tal van allegorische personages op. Vrouw Staatzucht bijvoorbeeld, die natuurlijk
op de hand van Zweden is, vertrekt naar de ‘lusthof van Geweldt, een
afschrikwekkende plaats. Geweldt is graag bereid

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

105
de Zweden een handje te helpen en vertrekt met haar ‘koets’ naar Kopenhagen,
vergezeld door Roof, Bederf en Verwoedheid. Vrouw Vrede treurt, maar kan op dit
moment nog niets doen: eerst moeten de woeste Zweden verslagen worden. De
personages, zowel de historische als de allegorische, houden langere of kortere
toespraken. Kortom, een beeldende en uitbeeldende tekst. Dat is ook precies wat Vos
heeft gewild voor dit gedicht dat hij meermaals op de schouwburg heeft ‘vertoond’.
Achterin de separate uitgave van de tekst in 1659 staat namelijk te lezen: ‘'t Vorige
Ontzet van Koppenhaven is in d'Amsterdamsche Schouwburgh op het Toonneel door
tachentig persoonen, voor d' oogen en ooren van de beminnaars der Nederlandsche
vrye zeevaart, en 't heil der Bontgenooten, op 't cierlijkst vertoont en uitgesproken.’25
Wie het gedicht met die ogen leest, en in zijn achterhoofd houdt hoe Vos als
theaterman van spectaculaire effecten hield, kan zich zonder veel moeite voorstellen
hoe die voorstelling eruit heeft gezien: prachtige geklede personages die tegen
waarschijnlijk wisselende decors hun teksten voordragen, terwijl de verbindende,
verhalende tekst, waarschijnlijk door een verteller - de dichter zelf? - werd
uitgesproken. Alweer wordt hier duidelijk hoe Vos het ‘zien’ en het ‘zeggen’ heeft
willen combineren om een zo diep mogelijke indruk te maken.
Zo kan men het toneel als de oplossing voor de paragone tussen dicht- en
schilderkunst zien.
Maar in feite ligt het mijns inziens nog iets anders. In laatste instantie bewondert
Vos iedere menselijke kunst en kunde om haar mogelijkheid de natuur of de
werkelijkheid te overtreffen of beter: te bedwingen. De natuur is ordeloos, de kunst
brengt orde. De werkelijkheid is een chaos, de kunst probeert die te binnen de perken
te houden. Al het menselijk streven is erop gericht - ik zou zeggen, noodgedwongen
- om de natuur de baas te blijven. Een paar voorbeelden van menselijk kunnen buiten
het domein van de kunst ter illustratie:
[Een tuineigenaar] dwingt Natuur, door kunst, om 's winters vrucht te zien.
Een mensentuin verduurt het hof der plantgodinnen.26

Het is juist de (getemde) natuur die het best tot lering strekt, zoals de diergaarde op
Goudestein waar alles wat hij ziet, aan de dichter een sententie oplevert.27
Uiteraard past ook de geneeskunde in dit rijtje: zij ‘laat de dood wel wonden, maar
niet moorden’.28
Dit alles geldt echter in de hoogste mate voor de kunst. Als centraal thema van
Vos' kunstbeschouwing zou ik daarom willen voorstellen: kunst bestrijdt chaos. Dat
klinkt vreemd voor een dichter van wie de chaos bijna het handelsmerk is, maar juist
omdat hij zo doordrongen is van het kwaad van wraak en weerwraak, oorlog en
redeloosheid, zijn de kunsten nodig om het kwaad binnen de perken te houden. In
een wijze brief aan Joan Huidekooper van Maarseveen junior komt duidelijk naar
voren hoe Vos tegen het leven aankijkt:
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Het hobbelende schip van ons leeven, tot zinkens toe overlaaden, en geen
oogenblik voor 't gijben veiligh, wordt in de woeste zee van de werrelt,
door d'ongebreidelde golven, en d'yslijk bulderende buien van 't gevaar,
herwaarts en derwaarts gesmeeten. Elk een dagh dat wy 't leeven behouden,
om dat wy niet machtigh zijn de stormen der dood te ontworstelen, hebben
wy op woeker.29
Vanuit dit perspectief worden andere dingen duidelijk. In de bekende Voorrede voor
zijn Medea beschrijft hij het onderwerp als volgt: ‘[Medea] staat gereedt om, tot
barstens toe vol spijt, dol van gramschap, en overheet naar weederwraak haar kinderen
[...] op d'aardt te smijten, om het brein en bloedt in het aangezicht van Jazon, de
vaader, te doen spatten’. Dat een stuk vol chaos en ellende zal volgen, is duidelijk
en Vos verdedigt dat ook met zoveel woorden:
Het leeven der Grooten en kleenen, dat men bywijlen op de Tooneelen
laat zien, bestaat meest in toomeloosheeden; wie in deeze wanorder van
leeven order wil houden, vervalt zelf in wanorder: want hy wijkt van de
waarheidt: maar wie wanorder wel zal uitbeelden, moet wanorder
gebruiken, en dan is wanorder, in dat deel, order.30
Als het toneel het leven, de natuur, moet nabootsen, dan moet het toneel
noodgedwongen wanorde uitbeelden, want zo is nu eenmaal het leven.31 In een
interessant artikel heeft Konst laten zien hoe Vos in Medea als het ware in
toneelmatige reincultuur demonstreert hoe de wereld eruitziet als alles en iedereen
onderworpen is aan het stoïsche fatum.32 Dan ontbreekt iedere ethiek, ieder besef van
goed en kwaad. Het stuk is een aaneenschakeling van de gruwelijkste misdaden
waarop echter geen straf volgt. Konst suggereert dat Vos zelf afstand houdt van die
wereld en ook verwacht dat zijn publiek dat zal doen. Medea zou dan uitbeelden hoe
een immorele wereld eruit zou zien, maar dichter en publiek kijken ernaar, gesterkt
door de waarheden van het christelijk geloof en de wetenschap dat in hún samenleving
het kwaad wel degelijk binnen de perken wordt gehouden. Ik vraag me af of deze
visie niet nog te optimistisch is. In het hiervoor al geïntroduceerde gedicht ‘Ontzet
van Koppenhaven’ krijgen chaos en geweld het volle pond. De dichter neemt daarbij
duidelijke ethische standpunten in: geweld, bloeddorst, machtswellust - het is allemaal
even afkeurenswaardig. De deugd wordt beloond: geholpen door de Hollanders
worden de gruwelijke Zweden verjaagd, Europa herademt. Op de laatste bladzij
neemt de dichter nog eenmaal het woord voor een lofrede op de dappere Frederik
van Denemarken die een rechtvaardige strijd heeft gewonnen:
O Koning, die uw volk door wapendeugdt doet leeven!
De daaden van de minst’ der helden zyn weleer
Onsterfelyk gemaakt door zangen: uw geweer
Dat maakt myn zangheldin en zwakke poëzyen
Onsterfelyk. Wie nu wil leeven door uw stryen,
Moet zingen hoe uw zwaardt....
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En op dat moment onderbreekt de dichter zich. ‘Wie steurt my? Wat gerucht verlet
myn stramme pen?’ Het is helemaal niet waar dat de oorlog over is. De schelmse
Zweden hebben al hun eden gebroken en zijn opnieuw begonnen.
[...] De pen wil uit myn handt.
Een schrikkelyk gerucht bedwelmt het grootst’ verstandt.33

Dat zijn de laatste woorden van het gedicht.
Dit slot is heel opvallend. Vos had uiteraard gemakkelijk kunnen ophouden na het
beschrijven van de overwinning en dan had hij een vaderlandslievend gedicht
geschreven zoals er in deze periode ontelbaar vele ontstaan zijn. Maar zelfs in een
lofdicht als dit kan en wil hij er niet omheen te laten zien dat de wereld een en al
chaos en geweld is, en dat het tijdelijk orde op zaken stellen ook niet meer is dan
een tijdelijke oplossing.
De dichter houdt zeker moreel afstand. Hij waarschuwt voor de ellende van wraak
en weerwraak, voor de verschrikkingen van de oorlog. Maar Vos' kijk op de wereld
blijkt in dit gedicht toch wel uiterst pessimistisch. Als dan ten koste van veel
inspanning en kostbare mensenlevens een toestand van vrede en rust bereikt lijkt te
zijn, staat het volgende conflict alweer voor de deur. Kon de toeschouwer zich bij
Medea nog troosten met de gedachte dat het in de echte wereld zo erg niet is, en dat
dit toneelstuk alleen een waarschuwing betekent, hier gaat het om de echte wereld
en die blijkt niet beter. Het blijkt ook dat de kunst maar een zeer beperkte invloed
ten goede kan uitoefenen. Hét literaire handelsmerk van Jan Vos is uitgerekend de
sententia, de levenswijze spreuk.34 Al zijn gedichten staan er vol mee. Het is zijn
ethische wapen. Ik noem er enkele van de zeer vele uit ‘Ontzet’.
Wie zich uit nood verweert beschermt zijn wettig recht.
De vrijheid is voor moedt en oorlogkracht te koopen.

Omgekeerd wordt steeds, ook in spreukachtige zinnen, duidelijk gemaakt hoe
amoraliteit tot steeds duisterder orgiën van onmenselijkheid leidt:
Ja wie al lachend durft met eenen dartlen voet
Gaan trappelen op 't hart, en trippelen in 't bloedt
Der menschen, heeft in 't minst van vreede geen gevoelen.
De dorst der wreedtheidt is niet dan door bloedt te koelen.
De schrik voor wreedtheidt weet de hardtste borst te kneên

En, algemener:
Het oorlog heeft geen wetten.
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Maar ondanks al zijn sententieuze wijsheden staat in laatste instantie ook de dichter
machteloos. Geen wonder dat de pen uit zijn hand wil. Toch houdt die kunst haar
taak: toon de chaos, toon het geweld, waarschuw ertegen. Vos heeft dat onvermoeibaar
gedaan, bijvoorbeeld in het grote lofdicht op de ‘Inwijding van het Stadthuis t'
Amsterdam’ van 1655.35 Na de verschrikkingen van de tachtigjarige oorlog toont hij
dat stadhuis als een vredehof waar wijsheid en gerechtigheid heersen. Ook hier
probeert het monster van de oorlog door dreigementen de vrede te verstoren en de
vorst der duisternis poogt door hels vuur de voortgang van het bouwen nog te stoppen.
Op een wat versluierde manier wijst de dichter er ook op dat Amsterdam veel afgunst
te verduren heeft en dat de prinselijke aanval van 1650 maar beter ongenoemd kan
blijven. Misschien is het toch niet helemaal toevallig dat het gedicht eindigt met het
‘dreunen der schuttryen’. Die zullen in Amsterdam niet gemist kunnen worden. De
chaos ligt op de loer.
Ook schilders hebben die dubbele taak, de chaos tonen en haar zo bestrijden.
Dat wordt heel duidelijk in een gedicht waar Vos de zaak bij uitzondering vanuit
het christelijk geloof bekijkt. Hij is niet tevreden over een bepaald schilderij van de
gekruisigde Christus omdat Jezus er veel te mooi en ongeschonden op staat.36 Het
helpt niet, zo vindt hij, om het kwaad te vermooien. Dan wordt de diepe zin van het
afgebeelde niet duidelijk: ‘De Boosheid toont zich onbepaalt’. Alleen wanneer het
resultaat van dat onbegrensde kwaad getoond wordt, kan ook het medelijden en de
boetvaardigheid worden opgewekt.
Al het menselijk kunnen is erop gericht de dreigende wereld om hem heen te
bedwingen. Ook de kunsten hebben die taak, en de vraag welke daarvan het beste
is, de paragone dus, doet er in dat licht eigenlijk niet toe: alle zeilen moeten bijgezet
worden. In dat kader gebruikt Jan Vos al zijn kennis en taalvaardigheid in zijn strijd
tegen de chaos om zijn hoogst belangrijke levenslessen uit te delen, met levendige
voorstellingen (het retorische middel van de evidentia) met sententies, met
afschrikwekkende exempla. Als de mensen het allemaal nog beter onthouden wanneer
ze het zien, dan maakt hij graag gebruik van de extra mogelijkheden van het theater
waarbij het zien het horen nog ondersteunt.
Ter wille van het contrast presenteer ik tenslotte ook nog even kort de kijk van Jan
Six van Chandelier (1620-1695) op de paragone.37
Deze dichter-koopman was lang niet zo intens als Jan Vos met de zusterkunst
bezig. Hij gaat ermee om, zo kunnen we zeggen, als de gemiddelde artistiek
geïnteresseerde intellectueel. Hij kan de bekende antieke schilderanekdotes te pas
brengen, hij heeft een paar schilders onder zijn kennissen en op zijn reizen door het
buitenland laat hij de schilderijen niet onbekeken. Zo heeft hem, het blijkt terloops,
het schilderij van Rafael over de brand van Troje in het Vaticaan getroffen (nr. 258)
en heeft hij een les ontleend aan de beschouwing van het schilderij van Rubens (of
een gravure daarnaar gemaakt) van Cimon en Pero, de dochter die haar vader in de
gevangenis in leven hield door hem borstvoeding te geven (nr.
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380). Nergens hoor je hem echter de wonderbaarlijke gaven van schilders bejubelen.
Zelfs waar hij in het curieuze gedicht ‘Konterfeytsel van Roselle’ (nr. 158) de schilder
veel macht lijkt te geven, houdt de dichter strak de regie. De schilder krijgt daar de
opdracht een door de dichter geleverd blason-in-taal van vrouwenschoon over te
zetten op het doek. Wanneer hij aan die opdracht voldaan heeft, kan de dichter als
een tweede Paris optreden en deze schoonste Helena schaken en volledig beminnen
- daarmee iets doende dat hem in het echte leven met zijn Roselle blijkens weer
andere gedichten nooit gegund is. Het gedicht toont een bijzondere cirkelgang: de
dichter geeft tot in detail het onderwerp in taal vorm, de schilder voert slechts uit,
maar het begin van concretisering dat de schilder kan bereiken, maakt het de dichter
mogelijk zijn liefdesverlangen tot concretisering te brengen - zij het toch uitsluitend
in gedachten. Schilder en dichter beiden kunnen toch niet meer doen dan de
werkelijkheid op afstand benaderen.
Hij is dus evenmin onder de indruk van zijn eigen kunstvak. In ‘Ydel ooghmerk
van boekschryven’ (nr. 352) noteert hij ironisch:
Indien men morgen my
Verkleedt, op stroo, in lykgewaaden,
Wat baat, in poësy,
Gewrocht te hebben Iliaaden?

Hij kent de kunsten dus in de verste verte niet het belang toe dat Vos eraan gaf. Kunst
als bedwinger van de chaotische werkelijkheid, kunst als een poging de dood te
overwinnen, - het zijn gedachten die Six van Chandelier niet serieus kan nemen. Het
mooiste heeft hij zijn scepsis over de waarde van dicht- en schilderkunst verwoord
in het gedicht op de beeltenis van zijn vader die door David van Baudrighem was
geschilderd (nr. 320). Dit schilderij zal de vader als het ware in leven houden, zoals
dat volgens bijvoorbeeld Vos de taak van de kunst is. Of toch niet? Ook een schilderij
is, net als al het aardse, vergankelijk. Wat moet er gebeuren als het de verslindende
macht van de tijd niet langer weerstaat? Dan komt de paragone in zicht.
Maar deughtsaamheit op wit papier
Beschreeven, met een geestigh vier
Van dichtery, sterft nimmermeer,
Herdrukt, en onverkleint, van eer.
Aldus zal, sonder roemery,
De vaader, door de Poësy,
Van my, syn soone, nooit vergaan.
Want Persius, en Marsus staan.

Alle clichés die in dit kader thuishoren, zijn aanwezig. Zeker, het is de taak bij uitstek
van de dichter iets onzichtbaars als de deugd te vereeuwigen, en natuurlijk, de
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niet van de materie afhankelijke dichtkunst wint het gemakkelijk van de vergankelijke
beeldende kunst. Geen wonder dus dat hij, de dichtende zoon, het werk van de
schilder- portrettist zal overtreffen. Niets in het gedicht waarschuwt voor de valkuil
in de laatste regel. Van die twee daar zo langs de neus weg genoemde literatoren die
‘staan’ is Persius nu juist een hekeldichter - daar zou vader dus weinig genoegen aan
beleven - en Marsus is een totaal onbekende auteur van wiens werk niets is
overgebleven. Ook de dichter kan dus de tijd niet overwinnen en voor eeuwige roem
zorgen. Daarmee wordt plotseling de strekking totaal anders: geen enkele kunst, de
schilderkunst net zo min als de dichtkunst, kan het tegen de dood opnemen en de
paragone wordt langs die weg zinloos verklaard.
Het enige dat blijft is het rijk Gods:
Wie eeuwigh leeven soekt,
Wroet niet, in slyk van sterflike aarde.
D'aarde is ten brand vervloekt.
Gods Heemel is des leevens gaarde.

Zo eindigt ‘Ydel ooghmerk van boekschryven’.
Deze twee tijdgenoten- dichters uit het goudeneeuwse Amsterdam hebben dus elk
een eigen en onderling zeer verschillende kijk op de kunst. De een hecht er grote
waarde aan. Van iedere kunst verwacht hij - of misschien beter, hoopt hij - dat ze in
staat zal zijn de mens in de chaotische werkelijkheid overeind te houden. De ander
denkt veel minder hoog van de schilder- en dichtkunst. Beiden zijn aan de aarde
gebonden en kunnen zich niet boven het aardse verheffen. Wie houvast zoekt in het
bestaan, wende zich tot God.
De conclusie kan zijn dat het in de Nederlandse situatie verstandig is niet al te
veel waarde te hechten aan de paragone. Ik heb diezelfde conclusie eerder getrokken,
toen vooral op cultureel-sociologische gronden: de kunstenaars waren nauwelijks
elkaars concurrenten op financieel gebied en konden elkaar het licht in de ogen wel
gunnen.38 Nu zijn daar nog enkele poeticale en ideologische overwegingen aan
toegevoegd.13

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van een Engelstalige lezing, gehouden in Olomouc, Tsjechië, op
8 december 2000
1 Gerard Brom, Schilderkunst en litteratuur in de 16 en 17e eeuw. Utrecht 1957.
2 J.L. Price, Culture and Society in the Dulch Republic during the 17th Century. London 1974.
3 O.m. K. Porteman, ‘Geschreven met de linkerhand. Letteren tegenover schilderkunst in de
Gouden eeuw’. In: Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening. Ed. M. Spies. Groningen
1984. p. 93-113.
4 Karel van Mander, Den grondt der edel vry schilder-const’. Ed. Hessel Miedema. 2 dln. Utrecht
1973. Deel I, p. 39 + commentaar dl. II, p. 330-33. Zie ook de index van dit boek s.v. ‘kunsten,
paragone der’. Voor hetzelfde onderwerp zoals dat in de orde komt in Van Manders
schildersbiografieën zie Hessel Miedema, Kunst, kunstenaar en kunstwerk bij Karel van Mander.
Alphen aan den Rijn 1981. 111-112.
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schilderijen in de 17de eeuw'en ‘Ay Rembrant, maal Cornelis stem’ in J.A. Emmens,
Kunsthistorische opstellen I, Amsterdam 1981. p. 5-60 en 61-91.
Voorwoord Medea. In: W.J.C. Buitendijk, Jan Vos Toneelwerken. Amsterdam 1975. p. 354.
Gregor J.M. Weber, Der Lobtopos des ‘lebenden’ Bildes: Jan Vos und sein ‘Zeege der
Schilderkunst’ von 1654. Hildesheim 1991. Hans Luijten heeft een uitvoerige en
rijkgedocumenteerde scriptie geschreven: ‘Wat schriklijk wonder komt mijn ziel door kunst
aanranden?’ De ‘Byschriften op schilderyen’ van Jan Vos. Utrecht 1987 (niet gepubliceerd).
W.J.C. Buitendijk, Jan Vos Toneelwerken. Amsterdam 1975.
Marijke Meijer Drees, ‘Toneelopvattingen in beweging: rivaliteit tussen Vos en Vondel in
1641’. In: De nieuwe taalgids 79, 1986. p. 453-460.; Jan Konst, ‘Het noodtlot staet zoo pal
gelijk een staale muur. Het fatum stoicum in Jan Vos' Medea. In: Nederlandse letterkunde 3,
1998. p. 357-371.
J.A. Worp, Jan Vos. Groningen 1879, Buitendijk, and S.A.C. Dudok van Heel, ‘Jan Vos
(1610-1667). In: Jaarboek Amstelodamum 72, p. 23-42.
Cf. Mieke B. Smits-Veldt, ‘17 juni 1660: De zuster van de Engelse koning houdt een intocht
in Amsterdam. Daarbij wekt een tableau vivant van Jan Vos haar afschuw’. In: Nederlandse
literatuur een geschiedenis. Groningen 1993. p. 266.
Zie voor deze relatie Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de
zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam 1997, o.m. p. 114, 117, 181-182.
Alle de gedichten 1662. p. 127-141. Cf. Gregor Weber (nt. 4)
Alle de gedichten 1662. p. 127-141. Cf. Gregor Weber (nt. 4)
Alle de gedichten p. 484.
Van Baerle. (Ed. Buitendijk p. 107) and Joan Victorijn (Ed. Buitendijk p. 109)
Ed. Buitendijk p. 105
Alle de gedichten p. 276.
Alle de gedichten p. 469
Alle de gedichten p. 488
Alle de gedichten p. *3
Buitendijk p. 358
Ik heb gebruik gemaakt van het exemplaar van de Stadsbibliotheek Haarlem (128 A 63) maar
ik citeer verder uit Alle de gedichten p. 489-519.
p. 503.
Met zijn gedicht ‘Tranen over Maria Stuart’ is hetzelfde gebeurd. Dat is in 1661 ‘op de
schouwburg t' Amsterdam door meer dan seventig persoonen vertoont en uitgesproken’. Deze
mededelingen zijn alleen te vinden in de separate drukken. In de uitgave van Vos' verzamelde
werken zijn ze niet opgenomen en ze hebben dus ook nauwelijks de aandacht kunnen trekken.
Cf. E. Oey-de Vita en M. Geesink, Academie en schouwburg. Amsterdams toneelrepertoire
1617-1665. Amsterdam 1983. p. 186 en 197.
Alle de gedichten p.228
Alle de gedichten p. 246
Alle de gedichten p. 253
Buitendijk p. 490.
Buitendijk p. 356.
Marijke Meijer Drees, De treurspelen van Thomas Asselijn (ca. 1620-1701). Enschede 1989.
p. 123-125.
Jan Konst, ‘Het noodtlot staet zoo pal gelijk een staale muur. Het fatum stoicum in Jan Vos'
Medea’. In: Nederlandse letterkunde 3, 1998. p. 357-371.
Alle de gedichten p. 519.
De eerste editeur van zijn werk, Jan van Duisberg, prijst hem om zijn uitnemende ‘vaste
zinspreucken’ (stevige sententiae). Cf. Buitendijk p. 34.
Alle de gedichten p. 333-352.
Buitendijk p. 488.
Cf. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘De anti-idealistische poetica van een christen-burger’.
In: De nieuwe taalgids 76, 1983. p. 291-316. Een moderne editie van zijn poëzie met een rijk
commentaar: J. Six van Chandelier, Gedichten. Ed. A.E. Jacobs. 2 vls. Assen-Maastricht 1991.
Ik haal de gedichten aan volgens hun nummers in deze uitgave.
Maria A. Schenkeveld, Dutch Literature in the Age of Rembrandt. Amsterdam-Philadelphia
1991. p. 134-135.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

13 Jan Vos, Alle de gedichten. Verzamelt en uitgegeven door J.L. Amsterdam 1662. p. **.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

113

Beer of geen beer...
Intimidatie, list en bedrog in de Bere Wisselau*
Raymond Harper
Inleiding
Hoewel ze genetisch veel verder van de mens afstaan dan apen, hebben beren iets
onmiskenbaar antropomorfs. Net als apen gebruiken veel berensoorten hun klauwen
bij het vechten en het eten. Ook kunnen ze zich op hun achterpoten verheffen, wat
het tekenaars vergemakkelijkt om hen in mensenkleren af te beelden. Overbekende
voorbeelden van een dergelijke travestie zijn Rupert Bear en Ollie B. Bommel. Het
gegeven dat beren qua motoriek en intelligentie verre bij de modale aap achterblijven,
verleent hun in al hun vreeswekkendheid iets onbeholpens en zelfs vertederends. Dit
draagt weer bij aan hun populariteit als (pluchen) knuffeldier, ook omdat hun bijrol
in de evolutietheorie hen in die hoedanigheid accepteerbaar maakt voor creationisten.
De benaming teddybeer is, tussen haakjes, naar verluidt in zwang gekomen omdat
de Amerikaanse president en grootwildjager Theodore Roosevelt er op sentimentele
gronden van afzag om een berenjong dood te schieten.1
Onze voorvaderen hadden om voor de hand liggende redenen niet zoveel op met
dergelijke plichtplegingen, en al helemaal niet wanneer het gevaarlijke diersoorten
betreft. In de middeleeuwse literatuur zal men dan ook vergeefs naar een equivalent
van Heer Bommel zoeken. Wanneer dieren hun opwachting maken in een sprekende
rol, is dat doorgaans als personificatie van menselijke deugden of ondeugden.2 Dit
geldt zowel voor het aan de oudheid ontleende genre van de dierenfabel als voor het
dierenepos, met als meest bekende vertegenwoordiger de verhalencyclus rond de
vos Reinaert. Buiten dit kader zijn in de Middelnederlandse bellettrie het Ros Beyaert
en Waleweins paard Gringalet de meest opmerkelijke voorbeelden van het dier in
een zwijgende bijrol. Een behoorlijk strijdros was natuurlijk altijd een welkome
aanwinst voor een literaire held uit de betere kringen. Voor een vervaarlijk ondier
als een leeuw, een wolf of een beer lag dat in de regel totaal anders.
Ook hier zijn het echter de uitzonderingen die deze regel bevestigen. Dezelfde
kwalijke eigenschappen die een leeuw of beer aanvankelijk diskwalificeren als
metgezel, maken hem immers, eenmaal gedomesticeerd, tot een onschatbare
bondgenoot in de strijd. De Ronde Tafelridder Yvain kreeg in de gelijknamige roman
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van Chrétien de Troyes kennis aan een leeuw die hem voortaan tijdens zijn avonturen
terzijde stond. Hoewel de Yvain niet in het Middelnederlands overgeleverd is,
figureren de titelheld en zijn tamme leeuw in de oorspronkelijke roman van de Ridder
metter Mouwen. Een ander van oorsprong Middelnederlands werk, Van den Bere
Wisselau, draait zoals de titel al aangeeft om een getemde beer. De
medioneerlandistiek heeft nauwelijks aandacht geschonken aan deze tekst, wellicht
mede omdat de Wisselau kennelijk reeds onder tijdgenoten niet erg hoog stond
aangeschreven. Er is slechts één fragment van één enkel handschrift overgeleverd,
en de verdere getuigenissen beperken zich tot een tweetal schampere terzijdes bij
Jacob van Maerlant, waarvan er één weer door diens bewonderaar Jan Boendale is
overgepend. Toch is de Wisselau een interessante tekst, niet in de laatste plaats
vanwege zijn respectabele ouderdom. Het fragment en de verwijzingen bij Maerlant
verankeren beide de datum ante quem op plusminus 1280, maar er zijn sterke
aanwijzingen dat het werk als zodanig misschien wel honderd jaar ouder is
(Voorwinden 1995, 170-171). Niet alleen in chronologisch, maar ook in tekstueel
opzicht is dit verhaal een buitenbeentje. Serrure, die de Wisselau voor het eerst uitgaf,
noemde hem ‘stellig een der merkwaerdigste voortbrengselen van onze
middeleeuwsche letterkunde’ en ‘van eenen anderen aerd als al wat wy tot hiertoe
kennen’ (Serrure 1858, 253). Hoewel het fragment sinds die tijd nog een paar maal
opnieuw in druk verscheen, bleef het verder stil rond de Wisselau. De belangrijkste
publicaties, van De Vries en Voorwinden, hebben niet zozeer betrekking op de tekst
zelf als wel op zijn positie tegenover andere werken uit de zogenaamde heldenepiek.
Veelzeggend is ook dat het artikel van De Vries uit 1922 dateert en de antithese van
Voorwinden uit 1995. Omdat beide auteurs vanuit hun preoccupatie met de plaats
van de Wisselau binnen de traditie steken hebben laten vallen op inhoudelijk gebied,
kan het geen kwaad om het overgeleverde tekstfragment nog eens goed onder de
loep te nemen. Bij deze speurtocht naar de ware aard van de Wisselau zal duidelijk
worden dat onze inleidende beschouwing over beren niet alleen op dierkundig, maar
ook op literair-historisch terrein repercussies heeft. Tevens mag blijken dat de dichter
van de Wisselau wel degelijk over literaire kwaliteiten beschikte, zij het dat deze
niet zozeer tot uitdrukking kwamen in een verfijnde vorm en stijl als wel in de
doeltreffende exploitatie van bepaalde verhaalelementen omwille van
spanningsopbouw en situationele humor. In dit kader zal ook de vraag waarom
Maerlant geen hoge dunk had van de Wisselau, opnieuw aan de orde komen.

Schijn bedriegt
Het fragment van ruwweg zevenhonderd gedeeltelijk nauwelijks leesbare verzen dat
ons van de Wisselau rest, begint in medias res. Wisselau heeft zojuist een vijandelijke
reus, Erik genaamd, gedood op een strand, waar de beer met zijn baas Geernout en
diens reisgenoten, onder wie zich even later ook Karel de Grote blijkt te
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bevinden, per schip is gearriveerd. De dode reus blijkt te behoren tot het gevolg van
een zekere koning Esperiaan, die de vreemdelingen met zachte dwang en niet geheel
zuivere bedoelingen op zijn kasteel uitnodigt. Teneinde Esperiaan en zijn reuzen
ontzag in te boezemen, maakt Geernout zijn gastheer wijs dat zich aan boord nog
vier broers van Wisselau bevinden. Geernout beseft echter dat deze fictieve
hulptroepen op Esperiaans burcht van weinig nut zullen zijn, en als hij toestemming
heeft gekregen om Wisselau geketend en wel mee te voeren, schakelt hij over op een
andere strategie. In een voor de overigen onverstaanbare taal draagt hij de beer op
om op het kasteel de keuken te plunderen en de kok levend in het kookwater te
gooien, en deze vervolgens ten overstaan van alle aanwezigen met huid en haar op
te vreten. Zo gezegd, zo gedaan. De hevig geschrokken Esperiaan wordt wijsgemaakt
dat Geernout Wisselau vroeger in een eerlijk tweegevecht heeft overwonnen, en dat
Geernout en zijn kornuiten dus nog véél sterker zijn. Ter adstructie ensceneert
Geernout een worstelpartij met de beer, die van tevoren is geïnstrueerd om zich in
te houden en zich gedwee laat overmeesteren. Na dit overtuigende staaltje van fictief
machtsvertoon besluiten Esperiaan en zijn mannen schielijk om hun snode plannen
te laten varen. Wanneer het hele gezelschap vreedzaam aan tafel zit, breekt de tekst
af.
Hoewel zij van mening verschillen over de onderlinge relatie tussen beide teksten,
zijn De Vries en Voorwinden het eens over de opmerkelijke parallel tussen de
Wisselau en de Middelhoogduitse Koning Rother. Ook in laatstgenoemd werk komt
een koning Asprian met een gevolg van reuzen voor, evenals een soort wildeman,
Widolt genaamd, die men als tegenhanger van Wisselau zou kunnen beschouwen.
Om zijn hypothese dat de Wisselau afhankelijk is van de Rother kracht bij te zetten,
beweert De Vries dat het moeilijk is ‘[...] dezen beer soms anders op te vatten dan
een reus van menschelijke gedaante’ (De Vries 1922, 155). In het verhaal neemt
Geernout zelfs de moeite om Esperiaan omstandig uit de doeken te doen dat Wisselau
niet zijn ‘maech’ of ‘neve’ maar zijn ‘man’ (vazal) is,3 zodat De Vries veronderstelt
dat de dichter in het licht van deze ‘merkwaardige mededeeling [...] even het juiste
beeld der situatie vergeten’ moet zijn (De Vries 1922, 157).
Hoewel de Wisselau allesbehalve te boek staat als een meesterwerk, is het al bij
voorbaat onwaarschijnlijk dat om het even welke auteur zich dergelijke flaters
permitteert. Voorwinden werpt dan ook terecht tegen dat Wisselau ondanks alle
onwaarschijnlijkheden ‘von Anfang bis Ende ein Bär’ is, en niet meer dan dat. Van
de weeromstuit voelt Voorwinden zich evenwel geroepen om de door De Vries
aangevoerde anomalieën op een niet bijster overtuigende wijze weg te redeneren
(Voorwinden 1995, 164-169). De vraag is of al dit gepalaver wel noodzakelijk is.
Het door zowel De Vries als Voorwinden gesignaleerde probleem dat de beer te
menselijk dreigt te worden om geloofwaardig te zijn, doet zich namelijk uitsluitend
voor als men uitgaat van de vooronderstelling dat álle verhaalfiguren zich er
daadwerkelijk van bewust zijn dat Wisselau een beer is. Deze aanname lijkt op het
eerste gezicht evident, maar is feitelijk de oorzaak van alle zojuist aangestipte
interpretatiepro-
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blemen. Zij blijkt bij nadere beschouwing namelijk niet alleen nergens door de tekst
gesteund, maar zelfs regelmatig uitdrukkelijk weersproken te worden.
Enige nuancering is hierbij op haar plaats. Natuurlijk wist de auteur heel goed wat
voor vlees hij met Wisselau in de kuip had, en vanzelfsprekend weten Geernout en
zijn reisgenoten dit eveneens. Ook bij het publiek, middeleeuws of hedendaags,
kunnen geen misverstanden hieromtrent hebben bestaan. Het gaat echter te ver om
voetstoots aan te nemen dat dit voor koning Esperiaan en diens reuzen wel niet anders
zal zijn geweest. De tegenstrijdigheden die De Vries en Voorwinden hebben
geconstateerd, bevinden zich niet in de tekst zelf, maar vloeien voort uit de
tegenspraak tussen de tekstuele getuigenis en deze onbewust als een
vanzelfsprekendheid aangenomen vooronderstelling. In principe moet in dergelijke
situaties altijd de tekst de doorslag geven.
Dat Esperiaan en de zijnen Wisselau blijkbaar niet als een dier maar als een min
of meer menselijk wezen zien, blijkt alleen al uit het gegeven dat zij het tegenover
Geernout nooit over ‘uw beer’ maar altijd over ‘uw kempe’ (strijder) hebben.4 Ook
als Esperiaan en zijn reuzen zich onderling over de wandaden van Wisselau beklagen,
betitelen zij hem met ‘duivel’, maar nimmer met ‘beest’ of met ‘beer’.5 Een saillant
detail zijn ook de bewoordingen waarin Esperiaan Geernout tegen het slot verzoekt
om niet met Wisselau aan tafel te hoeven zitten. Dat hij niet eerlijk toegeeft bang
voor hem te zijn, is begrijpelijk, maar het maakt toch een gezochte indruk als men
de vorst bedremmeld hoort verklaren dat Wisselau hem de eetlust beneemt omdat
hij zo ‘lelijk’ is (vs. 677-683; vgl. ook vs. 483-486).6 Niet alleen doet de kwalificatie
‘lelijk’ misplaatst aan wanneer er van een beer sprake is, maar bovendien moet men
dan aannemen dat huisdieren aan Esperiaans hof in de tafelschikking plachten te
worden opgenomen. Deze toedracht van zaken is louter verklaarbaar indien Esperiaan
geen beer voor zich denkt te hebben, maar een ongeciviliseerde en onappetijtelijke
soortgenoot, met kannibalistische eetgewoonten op de koop toe. Zelfs het feit dat
Esperiaan niet ontgaan is dat deze soortgenoot zich bij het vechten van ‘claue’ en
‘tande’ bedient (vs. 235-237), is kennelijk niet afdoende om die indruk te ondergraven.
Van zijn kant voelt Geernout klaarblijkelijk geen behoefte om dit misverstand
recht te zetten, want ook hij heeft het stelselmatig over ‘mijn kempe’,7 en bedient
zich verder van de ambigue formuleringen waarover De Vries hoofd én staf gebroken
heeft. Op het niveau van de verhaalfiguren is hier echter veeleer sprake van bewust
opportunisme dan van onbewuste onduidelijkheid. In het begin doet Geernout nog
zijn best om zijn beer voor de koning te verbergen (vs. 63 e.v.), maar zogauw hij
heeft vastgesteld dat deze Wisselau als een soort wildeman beschouwt,8 probeert hij
zoveel mogelijk zijn voordeel met deze misvatting te doen. Als de koning bevreesd
informeert of er nog meer van zulke krachtpatsers rondlopen, roept hij inderhaast
vier broers van Wisselau in het leven, die net als Wisselau zelf slechts door sterke
ketenen en hun ‘manschap’ aan Geernout in bedwang worden gehouden (vs. 241-248
en 406 e.v.; zie ook Voorwinden 1995, 172). Dit staaltje blufpoker heeft het gewenste
resultaat. Wanneer Esperiaan te kennen geeft dat Wisselau niet tot de genodig-
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den behoort, riposteert Geernout brutaal dat hij eigenlijk de hele familie wil meenemen
(vs. 249 e.v.). Aangezien de koning niet weet dat Geernout liegt, neemt hij opgelucht
genoegen met een compromis: Wisselau is welkom, mits gebonden. Om de maskerade
nog overtuigender te laten zijn, wordt Wisselau voor het vertrek naar Esperiaans
burcht in het kostuum gehesen dat - zo laat de verteller weten - speciaal voor zijn
eerdere optreden aan Karels hof te Aken was gemaakt (vs. 282-297).
Tenslotte kan men ook de verteller in dit licht bezien moeilijk van warrigheid
betichten. Om een helder zicht te krijgen op diens werkwijze, dient men zich goed
te realiseren in wat voor onmogelijk parket Karel de Grote en zijn entourage zich in
deze episode bevinden. Ze zijn, door welke oorzaak dan ook, terechtgekomen in een
vreemd land, geregeerd door een vijandige koning. Deze voert het bevel over een
leger van reuzen, tegen wie normale mensen niet opgewassen zijn. Hun enige troef
is de tamme beer van Geernout, die immers bij aankomst heeft bewezen een reus in
een tweegevecht de baas te kunnen. Tegen een heel leger reuzen is één beer echter
vermoedelijk niet afdoende: dit beseft Geernout, dit beseft Karel, en dit beseft
Esperiaan eveneens. Laatstgenoemde heeft immers aanvankelijk goede hoop dat zijn
reuzen Wisselau met vereende krachten kunnen uitschakelen, waarna met de rest
van het gezelschap afgerekend kan worden (vs. 505-515). Om een goede afloop te
waarborgen, laat de verteller Geernout zijn toevlucht nemen tot een keten van listen,
waarbij deze voortdurend gebmik maakt van de onwetendheid van de tegenpartij.
Eerst verzint hij een viertal duplicaten van Wisselau, die zich aan boord van het schip
zouden ophouden. Geernout weet heel goed dat hij dit dreigement onmogelijk hard
kan maken, maar dit doet ook niet langer ter zake als men zich op weg naar Esperiaans
burcht begeeft. Daarom gooit hij het over een andere boeg. Om nog eens goed in te
wrijven hoe sterk en bloeddorstig Wisselau wel is, krijgt deze instructies voor de
stunt met de kok. Het daaropvolgende schijngevecht tussen Geernout en zijn beer
dient om de geïntimideerde Esperiaan voor eens en voor altijd in te peperen dat hij
eventuele boze voornemens beter onuitgevoerd kan laten. Na te hebben gezien wat
Wisselau met zijn personeel kan aanrichten, moet hij met lede ogen constateren hoe
het vreeswekkende monster het op zijn beurt aflegt tegen de ‘kleine worm’ Geernout
(cit. vs. 504). Bijgevolg
[...] waende Espriaen
Dat de clene heren
Also stere weren. (vs. 573-575; vgl. Bouwman 1993, 64)

En daarmee zijn Karel en zijn reisgenoten, voorlopig althans, buiten levensgevaar.

Een kwestie van smaak: rauwe humor en een roi fainéant
Om Geernout en zijn metgezellen heelhuids door het verhaal te loodsen, weeft de
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dichter van de Wisselau een geraffineerd web van bluf (de fictieve broers van
Wisselau), intimidatie (het gesol met de kok) en bedrog (het schijngevecht). Deze
façade bezit kennelijk genoeg overtuigingskracht om niet alleen sommige
verhaalfiguren, maar ook de letterkundige kritiek op het verkeerde spoor te zetten.
Niet de dichter, maar de critici ontbreekt het aan ‘het juiste beeld der situatie’, omdat
laatstgenoemden stilzwijgend zijn uitgegaan van het axioma dat het onderscheid
tussen mens en beer voor iedereen, overal, en te allen tijde evident is. Deze aanname,
hoe juist ook in haar algemeenheid, mist voor wat de Wisselau betreft iedere grond.
Over het hoe en waarom verschaft de tekst geen uitsluitsel, maar volgens het fragment
waren Geernout en de zijnen per schip aangekomen in een door reuzen bevolkt
vreemd land. Ogenschijnlijk kende men daar geen beren. Voor de reuzen zal de
grootte van Wisselau in ieder geval geen obstakel hebben gevormd om hem als een
verre verwant te beschouwen, en in geval van twijfel zullen naast de in de inleiding
aangestipte ‘menselijke’ eigenschappen ook het koeterwaals van Geernout9 en bovenal
Wisselau's ‘apenpakje’ wel de doorslag hebben gegeven. Ook dit zijn, voor alle
duidelijkheid, slechts veronderstellingen. Maar deze zijn al met al beduidend minder
vergezocht dan de theorie dat de auteur zélf vanuit een vertroebelde kijk op de materie
blunder op blunder gestapeld heeft. De enige echte ongerijmdheid waarop ik hem
heb kunnen betrappen, betreft zijn bewering dat de ‘koene held’ Geernout het tijdens
de worsteling met Wisselau presteert om de beer daadwerkelijk even knock-out te
slaan (vs. 542-547). Maar ook hier mag men de dichter niet te hard vallen, want
koene helden blijken in de middeleeuwse epiek wel vaker tot stoute stukjes in staat.
Natuurlijk valt niet te ontkennen dat Geernout vals speelt. Een mens, zelfs één
van reuzenformaat,10 is immers geen partij voor een verscheurende beer. Geernout
móet echter vals spelen omdat zijn tegenstander verder alle troeven in handen heeft,
en hij kán alleen maar vals spelen omdat zijn tegenstander zich niet realiseert dat er
vals gespeeld wórdt. Esperiaan is dan ook de laatste om zich over het spelverloop te
beklagen: integendeel, hij beaamt dat Wisselau zijn eigen ‘kempe’ Erik in een eerlijk
man tot mangevecht heeft overwonnen (vs. 355-359). De enige partij die zich niet
met deze toedracht van zaken kan verenigen, is de letterkundige kritiek.
Dit geldt echter niet alleen voor de hedendaagse kritiek, maar ook voor de
contemporaine. Zoals in de inleiding is opgemerkt, was reeds Jacob van Maerlant
niet erg van dit werkje gecharmeerd. In zijn tirade over de ‘favelen’ die over Karel
de Grote de ronde doen, passeert ook ‘Van bere Wisslau die snodelhede’ de revue
(SH IV: i: c. 1, vs. 46). Om te achterhalen wat Maerlant op onze tekst had aan te
merken, dient eerst de precieze strekking van zijn kwalificatie ‘snodelhede’ te worden
vastgesteld. Men placht over het algemeen aan te nemen dat deze term op het hoge
gehalte aan bloederig gooi- en smijtwerk betrekking heeft. Serrure meent bij Maerlant
een onderscheid tussen de ‘snodelhede’ van de Wisselau en de ‘boerden’ van de
Reinaert te zien: ‘In den Reinaert gaet het immers nooit zoo gruwzaem toe als in den
Wisselau.’ (Serrure 1858, 255-256). In iets voorzichtiger bewoordingen
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suggereert ook Jonckbloet dat deze formulering op het als ‘grotesk woest’ bestempelde
gedrag van de beer slaat (Jonckbloet 1888, 168).
Hier lijkt de medioneerlandistiek zich echter opnieuw door ongegronde
vooronderstellingen op sleeptouw te hebben laten nemen, zelfs als we de discutabele
contrastering met de Reinaert door de vingers zien. Het staat buiten kijf dat de auteur
van de Wisselau zich allesbehalve laat kennen als een fijnbesnaarde geest, getuige
zijn voorliefde voor weinig subtiele humor van de macabere soort. Als Esperiaan
aan het begin van het verhaal op de dode reus toesnelt, geeft Geernout de beer leukweg
de opdracht om ‘dijn eten’ te laten staan (vs. 52-53, vgl. ook vs. 84).11 De plastische
beschrijving van de wijze waarop Wisselau zich van zijn opdracht om de kok te
verorberen kwijt, spreekt in dit verband eveneens boekdelen:
Hi sette neder den ketel
Ende en eisscede crauwel no lepel:
Sijn poten stac hi int sop.
Des hielden har scop
Karel ende sine genoete.
Vleesch stucken vele grote
Trac hire uut van den coke
Dien hi scoude in den sope;
Ay, hoe soetelike hijt at! (vs. 462-470)

Daarnaast is de Wisselau rijkelijk opgekruid met situationele humor die voortvloeit
uit de eerder besproken persoonsverwisseling met betrekking tot de titelfiguur. De
al eerder besproken passages waarin de onwetende Esperiaan op een kiese manier
probeert om het gezelschap van Wisselau te mijden, zullen op het beter ingelichte
publiek ongetwijfeld een dolkomische indruk hebben gemaakt. Hetzelfde geldt,
mutatis mutandis, voor de steeds brutalere wijze waarop Geernout de mythevorming
omtrent hemzelf en zijn ‘kempe’ aandikt. Een levendige voordracht droeg natuurlijk
in hoge mate bij aan het succes van een dergelijke aanpak, waar ook de zo-even te
berde gebrachte vraatlust van Wisselau zich toe leende. Als de beer in de keuken
tekeergaat, stormt het personeel jammerend naar buiten onder de verzuchting:
In de cokene es gegaen
Die duvel barlike!
Hi slint warlike
Al datter es gereet:
Rou, gesoden, God weet! (vs. 435-439)

Zélfs Esperiaan en zijn mannen moeten trouwens lachen als Geernout Wisselau na
afloop van hun beider schijngevecht berispend toespreekt:
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Du heves geten, God weet,
Al dat hier was gereet,
Gesoden ende gebraden:
Al heestuut verraden.
En can niet geweten
Wat wi selen eten. (vs. 606-611)

Al is hun vreugde van korte duur wanneer blijkt dat de veelvraat daadwerkelijk
nagenoeg niets eetbaars heeft overgelaten (vs. 653-658).
Dit alles is ontegenzeggelijk situationele humor, zij het van de primitievere soort
en aangelengd met een forse dosis grof geweld. Dit waardeoordeel, hoe valide ook,
vormt echter geen vrijbrief om onze eigen gevoeligheden op Maerlant terug te
projecteren, aangezien daarvoor geen enkel concreet aanknopingspunt bestaat. Dat
Maerlant de tekst met ‘snodelhede’ betitelt, wijst eerder op minachting dan op
afschuw, want blijkens het MNW is de basisvorm ‘snodel’ of ‘snuedel’ vrijwel identiek
met het moderne ‘snotneus’. De bijbetekenis, die al spoedig de oorspronkelijke
verdrong, is dan ook sukkel of domkop, waarbij uitdrukkelijk wordt aangetekend
dat er geen enkele verwantschap bestaat met het begrip ‘snode’. Dat ook Maerlant
zich aan het algemene gebruik conformeert, blijkt uit een latere passage in de Spiegel
Historiael waar hij de loftrompet steekt over Stephen Harding, de stichter van de
cisterciënzerorde. Het feit dat deze in tegenstelling tot zijn opvolgers het commerciële
potentieel van zijn onderneming veronachtzaamd had, bewijst volgens Maerlant, in
een schitterend staaltje van ironie per contrarium, ‘hoe groot een snuedel hi was [...]’
(SH IV: iii: c. 28, vs. 53).12 Te meer daar Maerlant in zijn eigen oeuvre allerminst
van een teergevoelige inborst blijk geeft (Van Oostrom 1996, 257-258), mag men
gerust aannemen dat hij in ieder geval niet over het bloedvergieten als zodanig zal
zijn gestruikeld. Met ‘snodelhede’ wordt dan ook ongetwijfeld iets in de trant van
kolder of kulverhaal bedoeld. Dit wordt gestaafd door Maerlants misprijzende
aanduiding ‘saghe’ in zijn tweede verwijzing: ‘Van bere Wisslau die saghe’ (SH IV:
i: c. 29, vs. 37; vgl. ook Voorwinden 1995, 170). Deze verwijzing maakt deel uit van
een boutade waarin Maerlant van leer trekt tegen fantasierijke collega-dichters die
met hun rijmelarijen onwaarheden over Karel de Grote verspreiden.
Daarmee hebben we echter nog geen antwoord op de vraag wat Maerlant dan wél
in dit werkje tegenstond. Hierbij breng ik in herinnering dat de context van Maerlants
sneer op de Wisselau bestaat uit een lange boutade tegen alle ‘fabels’ die over Karel
de Grote de ronde doen. Maerlant laat zich in zijn hele oeuvre kennen als een
overtuigd monarchist, en uit dien hoofde schijnt hij zich, in zijn eigen bewoordingen,
vooral te hebben opgewonden over de hebbelijkheid van de romandichters om hun
helden ‘beter te willen maken’ dan keizer Karel of koning Artur (SH IV: i: c. 29, vs.
41-58). In de Wisselau vervult Karel slechts een onbeduidende en weinig flatteuze
bijrol. Hij heeft ‘grote sorge’ hoe hij het vege lijf zal behouden, en is maar al te graag
bereid om Geernout en zijn beer de kastanjes uit het vuur te laten
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halen (vs. 380-390). Maerlant, die expressis verbis verklaart dat Karel de Grote al
zijn paladijnen in de schaduw stelde, kan onmogelijk erg ingenomen zijn geweest
met dit portret, te meer daar het lot van de Frankische kroon ditmaal niet in de handen
van een eigenzinnige leenman werd gelegd, maar in die van een sluwe potsenmaker
en de klauwen van diens tamme beer (vgl. ook Van Oostrom 1996, 319). Want
aangezien in het fragment wordt gememoreerd dat Wisselau in zijn speelpakje eerder
met zijn baas Geernout aan het hof had opgetreden (vs. 282-297), ligt het voor de
hand dat het tweetal op die manier aan de kost placht te komen.
Dit stelt ons tot besluit in de gelegenheid om een laatste misvatting recht te zetten.
Omdat men ervan uitging dat de Wisselau een zijtak vormde van de Duitse Korning
Rother-traditie, was de medioneerlandistiek tot voor kort genegen om eerstgenoemd
werk bij de zogenoemde ‘speelmansdichting’ in te kwartieren. Voorwinden heeft
laten zien dat bij deze voorstelling van zaken de nodige vraagtekens te plaatsen zijn.
Hij gaat echter mijns inziens te ver door in zijn ijver om het milieu van de Wisselau
op te waarderen ook de feitelijke hoofdpersoon Geernout te betrekken. Volgens
Voorwinden was deze namelijk geen rondtrekkende kunstenmaker, die tijdelijk in
het reisgezelschap van Karel de Grote was opgenomen, maar een edelman
(Voorwinden 1995, 171-172). In dit verband wijst hij op het veelvuldige voorkomen
van de termen ‘eer’ en ‘schande’ in de directe rede, waarbij hij uit het oog verliest
dat ‘schande’ etymologisch nauw verwant is aan ‘schenden’ en in het fragment
regelmatig naar de oerbetekenis ‘schade’ tendeert.13 De wens is opnieuw de vader
van de gedachte als Voorwinden uit Geernouts opmerking
Sin geslechte es dit worden sat
Dart ter taflen niet en at. (vs. 686-687)

afleidt dat Geernouts voorvaderen tot de maisnide van de Karolingers behoorden.
Bovenaangehaalde mededeling heeft immers niet betrekking op Geernout zelf maar
op Wisselau, en vormt een reactie op Esperiaans benauwde vraag of deze aan tafel
zal mee-eten. We mogen al met al gerust concluderen dat we Geernout geen onrecht
doen door hem vooralsnog als een speelman aan te merken, wiens voornaamste
overeenkomst met de Tafelridder Yvain zal zijn dat hij zijn vierpotige metgezel
vermoedelijk eveneens in een eerder stadium uit de penarie heeft gered. Voorwinden
heeft slechts in zoverre gelijk dat dit op zichzelf nog niet voldoende is om de Wisselau
met ‘speelmansdichting’ te bestempelen, en weinig tot niets zegt over de status van
het geïntendeerde publiek. Een goede afkomst gaat niet altijd samen met een
uitgelezen smaak, en net als de eertijds ten onrechte als burgerlijk gekarakteriseerde
boerden kan de Wisselau dus best in de hoogste kringen hebben gecirculeerd (Nykrog
1973, passim). Of de tekst zich ooit in een grote populariteit mocht verheugen, moet
een open vraag blijven. Want hoewel het als unicum overgeleverde dubbelblad, dat
zijn voortbestaan uitsluitend aan hergebruik als omslag te danken heeft, op het eerste
gezicht op het tegendeel lijkt te wijzen, is een frag-
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mentarische overlevering voor wat de Middelnederlandse Karelepiek betreft eerder
regel dan uitzondering.

Besluit
Het adagium dat niet altijd alles is wat het lijkt, is bij uitstek van toepassing op de
Bere Wisselau. De anonieme dichter van dit werk laat zich geenszins kennen als een
groot stilist, maar door impliciet aan te nemen dat men onmogelijk een beer voor
een mens kan aanzien, heeft de medioneerlandistiek ten onrechte ook diens vermogen
om een acceptabele intrige te construeren in twijfel getrokken. Wanneer men namelijk
deze vooronderstelling overboord zet, vallen de stukjes van de puzzel op hun plaats,
die tezamen het beeld opleveren van een tekst die misschien geen literair hoogstandje
is, maar waarin de verhaaltechnische mogelijkheden van een ongebruikelijke
persoonsverwisseling voor humor en spanningsopbouw handig zijn uitgebuit. Voor
wat het bewaard gebleven deel van de puzzel betreft althans, want de omstandigheid
dat cruciale gedeelten van de Wisselau verloren zijn gegaan, zal niet het minst hebben
bijgedragen tot de misverstanden die op de voorgaande pagina's de revue passeerden.
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Eindnoten:
* Met dank aan drs. J. van Driel en prof. dr. F.P. van Oostrom voor hun commentaar bij een
eerdere versie van dit artikel.
1 Men vindt een aardige introductie tot de historische achtergronden van de ‘berencultus’ in het
eerste hoofdstuk van P. Ford, A collector's guide to teddy bears. New York, 1990.
2 Een geval apart is de vos Roges in de Roman van Walewein, die op de keper beschouwd geen
echt dier maar een door toverij tot vos getransformeerde mens is. Zie R. van Eekelen, ‘Vos huut
en menschen luut. Het beeld van Roges in de Roman van Walewein’, in: TNTL 116 (2000),
132-152.
3
Dese kempe, dese here,
Doet mi dicke grote ere;
Here, wijs ic di trouwe geve,
Hi nes mijn maech no mijn neve
No niewer belanc.
Ic verwan hem in sijn lant
Datti mijn man wart sciere,
Ende siere broeder viere:
Die doen alle mijn gebot. (vs. 408-416)
4 Bijv. vs. 226, 356, 648 en 677.
5 Bijv. vs. 238-239 en 349-353.
6
Sal u kimpe mede gaen?
Des sijt, here, gewes:
Ic ete node dar hi es;
Hi es so lelec [...] (cit. vs. 677-680, daarna hiaat in tekst)
7 Bijv. vs. 408 en 605.
8 De precieze toedracht laat zich helaas niet achterhalen vanwege lacunes in de tekst.
9 Ook Waleweins paard Gringalet begrijpt overigens de instructies van zijn meester zonder zelf
te spreken.
10 Terloops merk ik op dat de grens tussen ‘mens’ en ‘reus’ voor middeleeuwers rond 1.80 meter
zal hebben gelegen.
11 Een ander staaltje van - wellicht gedeeltelijk onbewuste - kolderieke humor is vervat in de
laconieke woorden waarin Geernout zijn beer op het hart drukt om zich tijdens hun worstelpartij
gedeisd te houden:
Wisselau, ic ben dijn vrient:
Du en sout mi biten twent,
Al sla ic u sere;
Ic ben Ghernout, u here.
Comt din clau in mine hu(u)t,
So es onse vrienscap uut! (vs. 522-527)
12 Om preciezer te zijn neemt Maerlant hier zijn toevlucht tot het stijlmiddel van ‘lof door
onverdiende blaam’, de tegenhanger van de meer gangbare techniek van ‘blaam door onverdiende
lof’, waar Cicero - en op een bescheidener niveau Keie - een meester in was. Zie m.b.t. deze
‘irony of inversion’ ook Green 1979, 200 e.v.
13 Zie m.n. vs. 230-237. In dit verband wijs ik ook op de oer-Hollandse uitdrukking ‘schade en
schande’.
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Die werelt hielt my in haer gewout
Suster Bertken, haar biografie en haar vijfde lied1
A.M.J. van Buuren
Suster Bertkens afkomst: nieuwe gegevens en het belang daarvan
Sinds ruim tien jaar is er hernieuwde belangstelling voor de Utrechtse kluizenares
Suster Bertken (1426/27-25 juni 1514) en het niet zo omvangrijke literaire werk dat
ons op haar naam is overgeleverd.2 De publicaties uit deze periode hebben nogal wat
aan het licht gebracht. Bertkens werk blijkt literair meer inhoud te hebben dan tot
voor enkele jaren werd aangenomen en dankzij nader onderzoek naar haar persoon
en haar afkomst weten we nu ook meer over de natuurlijke dochter van Jacob van
Lichtenberg, de proost van het kapittel van de Utrechtse Sint-Pieterskerk.
Terecht heeft zowel José van Aelst als Llewellyn Bogaers opgemerkt dat kennis
van de persoon en van de historische context van belang is voor ‘de duiding van haar
werk’ (Bogaers 1998, 298), voor ‘een beter begrip van haar literaire teksten’ (Van
Aelst 1998, 262). Beiden hebben er ook op gewezen dat het, in tegenstelling tot wat
in het verleden meer dan eens is geopperd, niet waarschijnlijk is dat Bertkens besluit
zich uit de wereld terug te trekken te maken zou hebben gehad met haar onwettige
afkomst (Bogaers 1998, 304 en 313; Van Aelst 1998, 271-272). In hoge geestelijke
kringen in Utrecht was het niets bijzonders dat kanunniken kinderen hadden. ‘Joncfrou
Beerte’ behoefde zich voorzover het om haar komaf ging nergens voor te schamen.3
En dat zij, meisje van stand, een voortreffelijke opvoeding heeft genoten, is dan ook
buiten kijf.4

Interpretatie I
Zodra echter de persoon van een auteur en diens biografie bij de interpretatie van
het literaire werk betrokken worden, loert er gevaar. Het ik van een literaire tekst
immers is niet op voorhand of per definitie het ik van de auteur. En de historische
context van een literair werk wordt niet alleen bepaald door de historische context
van de auteur, maar door de héle historische context, waartoe bijvoorbeeld behoort
de contemporaine cultuur, met inbegrip uiteraard van de literatuur. Bij de
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interpretatie van een literaire tekst is het wat dit punt betreft altijd een kwestie van
wikken en wegen.
Ik wijs daar zo expliciet op, omdat ook in deze bijdrage over het vijfde lied van
Suster Bertken - Die werelt hielt my in hoer gewout - de historische
context-in-brede-zin nadrukkelijk aan de orde komt.

Suster Bertkens vijfde lied
Nu is het eigenlijk wat al te simpel zomaar te spreken over ‘Bertkens vijfde lied’,
want naast de drie redacties die we vinden in de drie zestiende-eeuwse drukken van
Bertkens oeuvre (verschenen bij Jan Berntsz, Jan Seversz en Willem Vorsterman)
kennen we niet minder dan zeven andere Middelnederlandse liederen die eveneens
beginnen met (ongeveer) dezelfde regel Die werelt hielt my in haer gewout en die
ook verdere verwantschap vertonen met Bertkens ‘lied vijf’. De overlevering van al
die teksten is intrigerend en ingewikkeld - ook met betrekking tot Bertkens werk en roept nogal wat vragen op. Ik heb daar elders aandacht aan besteed.5 In dit artikel
echter blijft de overleveringsproblematiek buiten beschouwing en beperk ik mij tot
‘lied vijf’, zoals dat op Bertkens naam is overgeleverd in de zo-even genoemde
zestiende-eeuwse drukken van haar letterkundige nalatenschap.
Allereerst de tekst. Ik citeer het lied uit de in 1989 in Utrecht verschenen
facsimile-editie van de druk die in 1518 te Leiden bij Jan Seversz van de pers kwam.6
Een lyedeken
1 Die werelt hielt my in haer gewout
mit haren stricken menichvout.
Mijn macht had sy benomen.
4 Si heeft my menich leet gedaen, eer ic haer bin ontcomen.
Ic bin die werelt af gegaen.
Haer vroechde is also schier gedaen
In also corten daghen.
8 Ic en wil die edel siel mijn niet langer daer in wagen.
Ic sie den enghen wech bereyt,
Die recht totter ewigher vroechden leyt.
Natuer wilt nyet versaghen.
12 Ic wil dair vromelic doer gaen om Jhesus re behagen.
Ick voele in my een vonkelkijn.
Het roert so dic dat herte mijn.
Daer wil ick wel op waken.
16 Die min vermach des altemael een vuer daer af te maken.
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Nu moechdi horen een groot beclach.
Natuer, si roept: ‘O wy, o wach’.
Haer vroude moet si laten.
20 Daer si haer lange in heeft verblijt, dat moetse leeren haten.
Haddieu, haddieu, nature mijn.
Mijn hert dat moet ontcommert sijn.
Ten mach gheen claghen baten.
24 Dye mijn siel alleen begeert, hem wil ic nu inlaten.
Mijn vianden nemen des nauwe waer,
Heymelick ende openbaer.
Si legghen mi valsche laghen.
28 Hier om so moet ic wacker sijn, bi nacht ende oec bi dage.
Ic en wil mi daer in niet versaken.
Met vroechden wil anegaen.
Ic selse verweren.
32 Die minne voert so groten brant, si en moghen mi niet deren.
Daer vast staet mijn betrouwen in.
Hi sterct mi met sijn hoghe min.
Sijn cracht doet mi verwinnen.
36 Sijn gaven sijn soe menichfout, geen hert en macht versinnen.

Interpretatie II
In haar artikel uit 1998 ziet Llewellyn Bogaers in de eerste regel ‘een diepere
betekenis’ (p. 314). Zij meent dat Bertkens keuze voor het kluizenaarsleven gezien
moet worden tegen de achtergrond van ‘haar vaders turbulente politieke carrière’ (p.
313) - die zou op haar besluit van invloed zijn geweest - alsmede tegen de achtergrond
van ‘de machtsstrijd waarin de familie al generaties lang verwikkeld’ was (p. 313).7
‘Misschien’, zo zegt de schrijfster, ‘heeft zij met haar radicale daad het onrecht van
haar voorouders willen verzoenen’ (p. 313-314). Mevrouw Bogaers verbindt nu het
geweld, dat ‘als een rode draad door de geschiedenis van de Lichtenbergers liep’ (p.
314) en het geweld dat in Bertkens eigen tijd in Utrecht hoogtij vierde (p. 314) met
het besluit van de dochter van Jacob van Lichtenberch zich uit de wereld terug te
trekken. Bogaers schrijft (p. 314-315): ‘In het licht van deze geschiedenis krijgt de
zin “Die werelt hielt my in haer gewout” een diepere betekenis. Niet alleen had de
wereld haar in de greep, maar de wereld legde haar ook het patroon van geweld op.
Zolang zij zich niet aan dit geweld onttrok, was zij er
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niet alleen slachtoffer van, maar hield zij het ook in stand. In die zin was haar stap
van meet af aan en in alle opzichten een daad van protest tegen geweld. Zij keerde
zich van de wereld af om niet langer in het wereldse gevangen te zitten. In haar
literaire werk is dit een thema dat keer op keer ter sprake komt. Het wereldse, de
wereld in algemene zin, was voor haar een reden om zich te laten inkluizen. In haar
geschriften legt zij echter nauwelijks een link met concrete gebeurtenissen uit haar
persoonlijke leven. Haar verleden heeft zij afgelegd, zij getuigt vooral van de
innerlijke weg die zij gegaan is en van haar grote verlangen naar de vereniging met
haar bruidegom.’
Bij de eerste zin van dit citaat geeft de schrijfster een noot: ‘“Gewout” houdt
volgens het Middelnederlands handwoordenboek diverse betekenissen van macht
in: macht in de zin van mogendheid, sterkte, kracht, invloed, wens, geweld, inbreuk,
heerschappij’.
Als ik het betoog goed begrijp, wil Mevrouw Bogaers er niet alleen op wijzen dat
de wereld Joncfrou Beerte in haar macht had en dat deze niet langer in het wereldse
gevangen wenste te zitten, maar wil zij ook rechtstreeks een verband leggen tussen
(a) het geweld dat in de geschiedenis van de Lichtenbergers ruimschoots een rol
heeft gespeeld, (b) het geweld dat in Bertkens eigen tijd in Utrecht in royale mate
voorhanden was, én (c) het voorkomen van het woord gewout in de eerste regel van
het vijfde lied: ‘In het licht van deze geschiedenis [de geschiedenis van het geslacht
Lichtenberg en van de vijftiende/zestiende eeuw in Utrecht (A.v.B.)] krijgt de zin
“Die werelt hielt my in haer gewout” een diepere betekenis’.
Hier haak ik af. Krijgt die regel een diepere zin, of wordt deze erin gelegd door
degene die meent hem zo te moeten of te kunnen lezen? Anders gezegd: ik geloof
niets van die ‘diepere betekenis’. Er is geen reden om aan te nemen dat Joncfrou
Beerte, vanwege de gewelddadige voorgeschiedenis van haar familie en/of het geweld
dat Utrecht in de vijftiende eeuw te zien gaf, de wereld de rug toekeert als ‘een daad
van protest tegen geweld’. Het is verstandiger deze literaire tekst uitsluitend te zien
tegen de achtergrond van soortgelijke contemporaine teksten uit de kringen van de
Moderne Devotie. Het is geen ‘biografisch’ lied, maar een typisch
‘Moderne-Devotielied’. De historische context is niet die van het zestiende-eeuwse
Utrecht of van het geslacht der Lichtenbergers, maar van ‘het geestelijk klimaat van
de Moderne Devotie’, om met Van Aelst te spreken.8
Men hoeft het vijfde lied niet eens in zijn geheel te lezen om er al zeker van te
zijn dat het hier echt enkel en alleen gaat om de macht van de wereld, met haar vele
strikken, de wereld, die de macht van de ic - zeg, zo men wil: Bertken - heeft
weggenomen en haar veel leed heeft bezorgd, aleer zij (de ic) haar (de werelt) is
ontkomen. De vreugde - niets geen geweld - die de wereld schenkt is kortstondig.
Ik heb de wereld achter mij gelaten, want mijn ziel is mij te lief. Ik ga de smalle weg.
Díe leidt tot ééuwige vreugde. Enzovoort.
Dát is de geest van veel liederen uit de godsdienstige kringen ten tijde van Suster
Bertken. Wie bijvoorbeeld een bron als Een deuoot ende profitelyck boecxken uit
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1539 bij wijze van spreken alleen maar diagonaal doorleest, stuit reeds tientallen
keren op het woord wereld in een context als bij Bertken en in dezelfde betekenis
als bij haar.9 Wat het geweld betreft, dit citaat uit lied CXLI van Een deuoot ende
profitelyck boecxken: ‘Der werelt vruechde soet / Coemt met ghewelde groot / So
diep int herte mijn’. Het gaat puur om de macht van de wereld met haar schijnvreugde.
Een aantal andere woorden - begrippen - uit het vijfde lied vindt men eveneens precies
zo in veel teksten van wat ik nu maar de verzamelnaam ‘Moderne Devotie’ geef:
strikken, vreugde (die de wereld schenkt), natuur, vijand, om er enkele te noemen.
Ter illustratie slechts één voorbeeld, een paar strofen van een tekst, niet uit het
Boecxken van 1539, maar uit een handschrift van eind vijftiende eeuw, vermoedelijk
in Utrecht ontstaan.10
[...]
Die werelt die toont mi bli ghelaet
ende al dwase minne.
ic volghese nae, al isset quaet:
dat doen mijn sotte sinnen.
Die werelt te dienen is al verlies,
ic secht u wel te voren:
si leit haer stricken menichfout,
daer blijfter veel verloren.
[...]
Natuur ende ooc des viants raet
die spannen dic te samen,
wacht u, o siel, voor sulken quaet!
wi verderven al te samen.

Die inhoud - de wereld, die trekt en korte tijd vreugde verschaft, achter je laten om
naar Gods stem te luisteren, de natuur, die haar pogingen je terug te halen naar de
wereld en haar gemakken niet staakt, en de (helse) vijand die wereld en natuur daarbij
duchtig een handje helpt - dat is wat we in heel veel liederen vinden. Mevrouw
Bogaers weet dat ook. Het blijkt uit haar artikel. Maar daar moet het dan bij blijven.
De rest gaat te ver. Ik kan het werkelijk niet anders zien.

Nadere analyse van het vijfde lied
Het vijfde lied is niet ingewikkeld. De strofen volgen ‘logisch’ op elkaar. De ic heeft
de wereld en haar genoegens achter zich gelaten (strofe 1 en 2, regel 1-8) en gaat,
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ter wille van Jezus, van nu af de smalle weg (strofe 3, regel 9-12). De ic voelt in zich
een vonkje en wil dat bewaken: de liefde kan er een vuur van maken (strofe 4, regel
13-16). Natuer verzet zich daartegen en klaagt, maar de ic neemt afscheid van natuer;
want wil de minnaar (Jezus) binnenlaten (strofe 5 en 6, regel 17-24). De tegenstanders
evenwel leggen hinderlagen en dus is voortdurende waakzaamheid geboden. De ic
laat zich niet afschrikken en gaat met vreugde de strijd aan. Tegen de liefde immers
zijn de vijanden niet opgewassen (strofe 7 en 8, regel 25-32). De ic vertrouwt op de
kracht van de minnaar, die de ic tot de overwinning zal brengen en wiens gaven zo
menigvuldig zijn: niemand kan het begrijpen (strofe 9, regel 33-36).
Nog wat korter: de ic zal van onderworpenheid aan de wereld via afscheid van de
wereld en van de tegenstribbelende natuur en door middel van een gevecht met die
beide tegenstanders tot de uiteindelijke overwinning komen.
Als reeds gezegd: de thematiek is meer dan bekend uit de Laat-Middelnederlandse
geestelijke lyriek en dat geldt ook voor de bewoordingen. Het heeft niet veel zin dit
hier met allerlei voorbeelden te illustreren.11 Maar dat wil niet zeggen dat er geen
opmerkingen te maken zouden zijn die toch de tekst mogelijk wat meer kunnen doen
oplichten.

Tegenstelling
Inhoudelijk staan tegenover elkaar: enerzijds de wereld, de (menselijke) natuur, de
vijanden, en anderzijds Jezus en de minne. Die tegenstelling omspant letterlijk het
hele lied: de eerste strofe staat tegenover de laatste. In de eerste is er sprake van de
macht van de wereld, die haar stricken menichvout heeft gespannen en die aan de ic
de eigen macht heeft ontnomen en haar/hem veel leed heeft bezorgd, aleer zij/hij
haar ontkwam. In de laatste strofe is het de ic, die niet slechts ontkomen is, maar er
zeker van is dat de overwinning wacht dankzij de hoghe min en de cracht van de hi,
met zijn gaven menichfout. De werelt staat tegenover de hi (Jezus: vgl. regel 12), de
menigvuldige strikken (regel 2) vinden hun directe tegenhanger in de menigvuldige
gaven (regel 36), en de macht (het gewout) van de wereld (regel 1) krijgt een pendant
in sijn cracht (regel 35). Het leet uit regel 4 vormt een tegenstelling met de hoghe
min (die immers vreugde schenkt) van regel 34, terwijl ontcomen in regel 4 tegenover
verwinnen in regel 35 staat.
Het probleem van de ic is gelegen in de strijd die moet worden aangegaan met
werelt en natuer, ook nadat zij/hij aan de stricken (regel 2) ontkomen is en afscheid
heeft genomen van nature (regel 21): de ic moet dat leren haten wat eens verblijdde
(regel 20). Dat is het spanningsveld. De vijanden namelijk blijven valsche laghen
(regel 27) leggen. De ic weet en ervaart hoe het aardse blijft trekken - natuer beklaagt
zich erover (regel 17-18, 23) dat de ic haar achter zich heeft gelaten - maar voelt ook
een vonkelkijn (regel 13) in het hart, dat door de min kan worden tot een vuer (regel
16), ja, tot een groten brant (regel 32).12 Dat vonkje moet goed bewaakt,
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gekoesterd, worden (regel 15), terwijl er ter andere zijde dag en nacht waakzaamheid
geboden is ten opzichte van de vijanden (regel 25, 28). Zo staat de kortstondige
vreugde die werelten natuer schenken (regel 6-7, 19-20) tegenover de eeuwige
vreugde (regel 10) die de ic wacht als den enghen wech (regel 9) wordt betreden en
de strijd met de vijanden met vroechden (regel 30) wordt aangegaan.
De tegenstelling, het spanningsveld dat het lied beheerst, vindt men dus zowel in
de tekst als geheel als in het woordgebruik door het lied heen. Maar er valt nog meer
op te merken.

Bijbelse reminiscenties13
Bij middeleeuwse teksten uit geestelijke contreien zijn er altijd bijbelse reminiscenties,
dikwijls expliciet, soms wat meer verhuld, of zelfs onopzettelijk, zo immers waren
bijbelse allusies er bij de auteurs als het ware ‘ingebakken’.
In dit vijfde lied van Suster Bertken zijn de rechtstreekse verwijzingen niet of
nauwelijks aanwezig. De duidelijkste lijkt mij den enghen wech uit regel 9, waar we
Mattheüs 7, 13-14 horen: ‘Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en
breed is de weg die naar de ondergang leidt; er zijn vele mensen die daarlangs gaan.
Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt; er zijn maar weinig
mensen die hem vinden’.
Vrij evident is ook geen hert en macht versinnen (regel 36). Dat doet denken aan
Paulus: hetzij aan zijn Filippenzenbrief (4, 7): ‘de vrede van God, die alle begrip te
boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus’, hetzij aan de
Efesenbrief (3, 19), waar de apostel wenst dat zijn lezers in staat mogen zijn ‘de
liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat’. Die ‘onbegrijpelijkheid’
van Gods vrede en liefde vindt men in allerlei variaties bij Bertken en in veel
geestelijke lyriek uit deze tijd.14
En een derde tamelijk duidelijke verwijzing is het vaste vertrouwen (regel 33) en
zijn kracht die overwinnen doet (regel 35): hier klinkt vers 33 van Johannes 16 mee,
waar Jezus tot zijn leerlingen zegt: ‘In de wereld zal benauwenis jullie deel zijn,
maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen’.
Naast deze betrekkelijk directe allusies echter kan men in het lied als geheel een
bijbelse echo horen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eerste brief van Johannes
(2, 15-17): ‘Verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen van de wereld! Als
iemand de wereld liefheeft, woont de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat
in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet
van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar
begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid’. Johannes' woorden
passen goed bij de gedachten van Die werelt hielt my in hoer gewout. Anderzijds:
er zijn vanzelfsprekend meer bijbelteksten die expliciet de ‘wereld’ afwijzen, immers:
‘Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met
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God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’
(Jakobus 4, 4). Misschien ook is het overdreven bij Bertkens lied de bijbel meteen
tevoorschijn te halen, omdat de gedachten die we verwoord zien, zeker in de
laatmiddeleeuwse geestelijke lyriek, altijd weer opduiken en daar evident gemeengoed
zijn.
Toch doen ook de stricken (regel 2) en de valsche laghen (regel 27) sterk aan de
bijbel denken. De strik, de laqueus, wordt daar nogal eens in verband gebracht met
‘de bozen’ of met ‘de duivel’. In psalm 35 (Vulgaat 34) bijvoorbeeld bidt de psalmist
tot God dat Deze de wapens zal opnemen en de achtervolgers tegemoet zal gaan:
‘Zonder reden spannen ze een net voor mij; zonder reden graven ze een kuil voor
mij’ (vers 7). Met name in de psalmen komt dit beeld verscheidene keren voor.15
Onder verwijzing naar de eerste alinea van deze paragraaf merk ik op dat het niet
uitgesloten is dat ik doordraaf als ik bijbelse allusies meen te herkennen op plaatsen
in Bertkens lied waar men simpelweg met vergelijkbare contemporaine literaire
teksten op de proppen kan komen. Maar ook dan blijft staan, dat de achtergrond van
al die teksten ongetwijfeld in veel gevallen sterk bijbels bepaald is. Misschien is het
nuttig daar nog eens aan te herinneren.

De duivel, de wereld en het vlees?
Onder alle voorbehoud kan men in het lied ook nog een ander, niet strikt bijbels maar
wel middeleeuws-godsdienstig, motief aanwijzen. Er is sprake van wereld, natuur
en vijanden. Zij zijn de tegenspelers van de ic. Valt hierin de meer dan bekende topos
te herkennen van ‘de wereld, het vlees en de duivel’, de drie geestelijke vijanden van
de mens?16 Voor ‘wereld’ is dat geen probleem, maar ‘vlees’ wordt niet genoemd en
‘duivel’ evenmin. Toch ligt het voor de hand in regel 18 en 21 natuer - een woord
dat bij de moderne devoten frequent voorkomt - te zien als synoniem van vlees, zoals
ook het MNW (9, 591 sub 4) bij ‘vleesch’ zegt: het zinnelijke in den mensch, zinnelijke
natuur.17 Met de duivel ligt het lastiger. Die komt in het lied niet voor. Wel is er
sprake van de vianden (regel 25). Binnen de context zijn dat werelt en natuer. Zij
zijn uiteraard de handlangers, de instrumenten van de duivel. Dat in het lied de zo
wijd verbreide trits dus meespeelt is zeker mogelijk.
Overigens moet bij natuer nog worden gezegd dat het woord, zoals het MNW (4,
2199-2200) het uitdrukt, onder meer betrekking heeft op ‘het door de natuur aan al
het geschapene toebedeelde wezen’ wat ‘ten opzichte van het zedelijkheidsgevoel
van den mensch’ betekent: ‘de menschelijke natuur, de vermenging van geestelijke
en zinnelijke behoeften in den mensch, vooral ten opzichte van hare onvolkomenheid’.
Die dubbele betekenis speelt ook in dit lied mee: in regel 11 gaat het om de geestelijke
kant van de natuur, die aangespoord wordt vol te houden om den enghen wech te
gaan; in de regels 18 en 21 is het de zinnelijke natuur: zij wil niet, maar de ic neemt
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afscheid van haar, want het hart moet ontcommert - bevrijd - zijn om de beminde te
kunnen binnenlaten.

Geen mystiek
Een laatste punt met betrekking tot de inhoud. Er is sprake van een vonkelkijn dat
het hart roert en waarvan die min een vuer kan maken (regel 13-16); verder wil de
ic in regel 24 Hem binnenlaten Dye mijn siel alleen begeert (waarbij Dye onderwerp
en mijn siel lijdend voorwerp is); ook ontsteekt die minne een groten brant, zodat
de vijanden geen kwaad kunnen aanrichten (regel 32); en ten slotte sterkt de hoghe
min van de Hi de ic. met behulp van die kracht overwint de ic de vijanden (regel
34-35).
Dat alles doet denken aan mystiek. Maar daarvan is beslist geen sprake. Het gaat
in het lied om de eerste fase van het proces dat eventueel tot mystieke ervaringen
zou kunnen voeren: de via purgativa, de ‘zuiverende weg’ wordt betreden. Dat moge
ten overvloede blijken uit het volgende.
Ampe heeft bij vonkelkijn in lied 5 het volgende opgemerkt: ‘We mogen hierin
wel een doorwerking zien van het Eckhartse thema over de voncke der ziele. De
philosophisch-speculatieve bekommernis ontbreekt wel, maar de kern der leer is er,
terwijl het geheel in de minnemystiek is overgeheveld’.18 Het lijkt mij dat Pater Ampe
hier wat ver gaat. Van het vonkelkijn kan men wel zeggen dat het bij Eckhart een
centraal begrip is en dat het in de Eckhart-traditie een grote rol speelt,19 maar dat wil
niet zeggen dat we er hier ook zonder meer mee uit de voeten kunnen en dat in dit
geval ‘het geheel in de minnemystiek is overgeheveld’. Het lijkt juister bij dit lied
van Bertken te denken aan het vonxken zoals dat in de kringen der moderne devoten
veelal werd opgevat: een vonxken ontvaen duidt op zich beginnen te verbeteren,
beginnen godsdienstig te leven.20 Juist die betekenis past hier in de context: in de
voorafgaande strofe 3 geeft de ic te kennen den enghen wech te willen gaan, in deze
vierde strofe voelt de ic een vonkelkijn, waarover gewaakt moet worden en dat dankzij
de min tot een vuer kan worden, en in de volgende - vijfde - strofe beklaagt natuer
zich, nu zij, na het besluit van de ic, haar vroude achter zich moet laten. Het gaat
hier om een eerste stap in het geestelijk leven. De weg naar de minnemystiek is nog
lang.

Het rijm
Het bovenstaande heeft betrekking op de inhoud van Bertkens vijfde lied. Maar het
is interessant ook nog even stil te staan bij een ander aspect van het lied: het rijm.
Het viel mij op dat van de 36 regels er niet minder dan 20 een rijm hebben met lange
of korte a.21 Alleen in de eerste en laatste strofe vinden we (althans bij Seversz) in
geen enkel rijmwoord de a-klank. Is dat toevallig? Heeft het implicaties? Kun je er
als lezer iets mee?
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Ik bemerk bij mijzelf dat die overheersende a-klank het geheel voor mijn gehoor
enigszins zwaar, wat donker, aanzet. En dat zou in overeenstemming zijn met de
problematiek die in het lied bezongen wordt. Natuurlijk moet men met zo'n opmerking
voorzichtig zijn, want wat de een als een ‘zware’ of ‘donkere’ klank ervaart, kan
door een tweede heel anders worden gehoord. Frank Willaert heeft mij er terecht op
gewezen dat het precies andersom kan zijn: ‘tra la la’. Naar zijn oordeel moet
klankherhaling altijd in samenhang gezien worden met de betekenis van de woorden.
Bij mijn weten is er met betrekking tot Middelnederlandse en - algemener middeleeuwse poëzie op dit punt eigenlijk geen onderzoek gedaan.22 Toch zou ik
staande willen houden dat het rijm in de laatste zes regels van het lied (met eerst
twee keer de lange e-klank en vervolgens ter afsluiting vier keer achter elkaar de
korte i-klank) veel ‘lichter’ klinkt. Vergis je je, als je beweert dat de triomf van de
overwinning van de minne meeklinkt in het rijm van die laatste zes regels? Het zou
- nogmaals: voor míjn oren - heel functioneel zijn. In dit verband valt (mij) dan aan
het rijm ook nog het volgende op. Het eerste volle a-rijm (regel 5-6: -aen) is gelijk
aan het laatste volle a-rijm (regel 29-30: -aen).‘23 En het rijm op -aghen komt meteen
ná regel 5-6, en keert (na een herhaling in regel 11-12) terug onmiddellijk vóór regel
29-30: men zou van een omarmend rijm kunnen spreken (-aen, -aen, - aghen, -aghen,
-aghen, -aghen, -aen, -aen). Dit omarmend rijm opent, zo zou men kunnen zeggen,
het hele middengedeelte (na de terugblik op het verleden in strofe 1) en sluit het ook
weer af, voordat het perspectief op de triomf in de laatste zes regels doorbreekt.
Wat er van dit alles zij, technisch ziet het rijm (mijn (!) ‘zware’, ‘donkere’ -a
tegenover de ‘lichtere’ -e en -i) en de wijze waarop het gerangschikt is (het op de
juiste plaats ‘omarmend’ a-rijm) er niet slecht uit. Frank Willaert schreef mij dat het
hier evenwel gaat om een lied en een lied verloopt in de tijd: het is, zo zegt hij, ‘geen
gedicht voor close-readers’. Daar kan ik weer tegenoverstellen dat de kwestie ‘zingen
zonder zang’, ‘lied versus meditatiestof’, en zelfs ‘zingen versus lezen’ sinds een
aantal jaren in de vakliteratuur de aandacht trekt, waarbij steeds meer materiaal
tevoorschijn komt en de standpunten der beschouwers in meer of mindere mate
uiteenlopen.24 Wat de liederen van Suster Bertken betreft is het, juist in dit verband,
interessant erop te wijzen dat in de zestiende-eeuwse uitgaven van haar werk boven
de liederen staat: ‘Item dese lyedekens die hier nae volgen dye heeft suster Baertken
selver ghedicht ende gemaect. dye welcke seer gheestelijc sijn ende ghenoechlic om
te lesen’.25 Het zou kunnen zijn dat we dit ‘lesen’ in letterlijke zin mogen verstaan
en dat we dus voor ‘lied’ hier ook ‘gedicht’ kunnen invullen en dat close-reading
derhalve niet zo gek is. Maar afgezien daarvan is het mijns inziens geen vraag of een
middeleeuws auteur niet heel bewust met de technische vormgeving van een gedicht
bezig kan zijn. Vergeten we in dat verband ook niet dat Suster Bertken, verkerend
in de betere kringen, een opvoeding heeft genoten waarbij hoogstwaarschijnlijk ook
‘literaire’ scholing hoorde.
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Besluit
In het laatste gedeelte van deze uiteenzetting heb ik mij ongetwijfeld op glad en
wellicht ook te dun ijs begeven. Maar mogelijk vindt iemand er aanleiding in de
bevroren plas wat nader te verkennen. De middeleeuwse lyriek is enige waaghalzerij
wel waard.
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Eindnoten:
1 Mijn dank gaat uit naar José van Aelst en Annemeike Tan en in het bijzonder naar Frank Willaert,
die zowel telefonisch als schriftelijk (in een brief van 8 maart 2000) niet alleen inlichtingen
heeft verschaft, maar daarbij ook zijn kritiek heeft geuit en mij opnieuw aan het denken heeft
gezet. Met zijn goedvinden maak ik in deze bijdrage expliciet gebruik van ons schriftelijk en
mondeling contact.
2 Zelfs een incomplete opsomming kan dat al duidelijk maken. Zie Vynckier 1988, Van Buuren
1989. Van Buuren 1990, Van Aelst 1995, Van Buuren 1996, Van Aelst 1997, Bogaers 1998,
Van Aelst 1998, Van Buuren 1999, Van Buuren 2000. In 1989 werd in de Utrechtse Janskerk
onder grote publieke belangstelling van 27 september tot en met 15 oktober een
muziektheaterproductie van de Stichting Utrechtse Theater Initiatieven ten tonele gebracht:
‘Suster Bertken, de wereld van een ingekluisde’. Vermeld zij bovendien dat een Utrechtse
werkgroep een heruitgave van Bertkens bescheiden oeuvre voorbereidt.
3 Van den Hoven van Genderen 1997, 383-392.
4 Van Buuren 1989, 7; Bogaers 1998, 305; Van Aelst 1998, 266.
5 Van Buuren 2000, 43-50.
6 Vgl. Van Buuren 1989. De tekst is integraal, maar kritisch, overgenomen: de gebruikte
afkortingen zijn stilzwijgend opgelost, de v- en u-spelling zijn aangepast, de strofenindeling is
aangegeven door witregels (Seversz gebruikt paragraaftekens), er is een ‘hedendaagse’
interpunctie aangebracht, en de regelnummering is toegevoegd. De editie uit 1516 van Jan
Berntsz in Utrecht (zie daarvoor Van de Graft 1955) is inhoudelijk gelijk aan die van Seversz,
maar in regel 29 heeft Berntsz - terecht - ‘verslaen’ in plaats van ‘versaken’, in regel 30 heeft
hij na ‘wil’ het woord ‘ic’ (waar Van de Graft in haar editie uit 1955 tussen teksthaken nog een
‘t’ aan toevoegt) en in regel 31 achter ‘selse’ het woord ‘wel’. Verder zijn er allerlei kleine
verschillen: zoals spellingsverschillen (als ‘mi’ tegenover ‘my’) en dialectverschillen (als
‘ghewalt’ tegenover ‘gewout’).
7 Nader over de geschiedenis van de Lichtenbergers en over die van Jacob van Lichtenberg in
het bijzonder: Bogaers 1998. Vgl. hierbij ook Van Aelst 1998.
8 Van Aelst 1998, 271.
9 Zie Scheurleer 1889. Ik streepte het woord terloops meer dan zeventig keer aan.
10 Het handschrift berust nu in Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Ms. germ. 8o
190. Ik citeer naar de uitgave Hoffmann von Fallersleben 1854, 115.
11 Ik volsta ermee te wijzen op enkele uitgaven: Hoffmann von Fallersleben 1854, Scheurleer
1889 en Bruning 1963.
12 Het MNW (9, 728) geeft onder de transitieve betekenis van ‘voeren’ met een zaak als object
sub 6: ‘uitvoeren, tot stand brengen, veroorzaken; ook doen, verrichten [...], verbonden met de
volgende objecten’. Het eerste object dat genoemd wordt is ‘brant’: ‘brant voeren’ is brand
stichten. In alle uitgaven van het lied die ik gezien heb, wordt bij regel 32 óf niets toegelicht óf
vertaald ‘brandt zo hevig’, ‘brandt zo fel’. Alleen Knuttel 1906, 359 noot 1, vraagt zich af of
‘brant’ hier ‘zwaard’ kan betekenen. Misschien is het goed in aansluiting op Knuttel het volgende
op te merken. ‘Voeren’ heeft ook de betekenis dragen ‘in het bijzonder wapenen’ (MNW 9,
727-728). Nu heeft ‘brant’ zowel de betekenis vuur, gloed en fakkel als zwaard (MNW 1,
1417-1420). ‘Somtijds’, zo zegt het MNW (l, 1420), ‘kan men niet met zekerheid zeggen, of
brant de bet. heeft van brandend hout, (fakkel), of van slagzwaard’.
Het ligt voor de hand bij Bertkens vijfde lied allereerst te denken aan vuur, brand (eventueel
fakkel), vanwege het eerder in de tekst genoemde ‘vonkelkijn’ en ‘vuer’. Maar als in de regels
25-32 wordt gesproken over de vijanden die hinderlagen leggen en over de ik die de vijanden
zal ‘verweren’ - dat is afweren, zich van het lijf houden, met goed gevolg bestrijden (MNW 9,
326) - kennelijk dankzij de ‘minne’, die ‘so groten brant [voert]’, dan zou mogelijk niet alleen
gelezen kunnen worden ‘de minne sticht zo'n geweldige brand’, ‘de minne brandt zo fel’ of
eventueel ‘de minne draagt zo'n grote fakkel, dat de vijanden geen schijn van kans maken’,
maar ook ‘de minne draagt zo'n groot zwaard, dat de vijanden mij niet kunnen deren’. In één
uitdrukking samengebracht: ‘de minne zal de vijanden zo te vuur en te zwaard bestrijden, dat
zij mij niets kunnen maken’.
13 Voor de bijbel is gebruikgemaakt van de Willibrordvertaling uit 1995.
14 Vgl. Van Buuren 1999, 97-98.
15 Vergelijk psalm 31, 5; 57, 7; 119, 110; 140, 6 en 142, 4. Voor de strikken van de duivel zie
Paulus' brieven aan Timoteus: 3, 7 in de eerste brief en 2, 26 in de tweede.
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16 Zie over ‘de drie vijanden’ en de oorsprong en verspreiding van het motief vooral Wenzel 1967.
17 Vgl. bijvoorbeeld ook Warnar 1995. Zie aldaar de bladzijden waarnaar in het register verwezen
wordt onder de trefwoorden ‘lichamelijke natuur’, ‘wereld als vijand’ en ‘vijanden’.
18 Ampe 1956, 303. Naar aanleiding van de Minne in Bertkens zevende lied voegt hij daar twee
bladzijden verder in zijn betoog (p. 305-306) nog aan toe, dat deze Minne beantwoordt aan het
vonkelkijn uit het vijfde: ‘dit vonkelkijn ontwikkelt zich tot vlammende minne, die een liefdebrand
wordt. Dit Lied V lijkt als een eerste modulatie op dit thema, waarin het lijden wel principieel
aanvaard wordt, om de liefde te laten zegevieren. Er is het uitzicht op een uiteindelijken brant
der minnen en op de ervaring van Gods rijkdom. De overtuiging van Gods liefde houdt de ziel
recht: Hy sterct mi met zijn hoghe min’. Over dit zevende lied zie verder Van Buuren 1990.
19 Vgl. Dinzelbacher 1989, onder Seelenfünklein, en de daar opgegeven literatuur.
20 Vgl. Brinkerink 1904, 45, noot 1, met een verwijzing naar het bekende werk van W. Moll over
Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw.
21 Als we uitgaan van de druk van Jan Berntsz (zie: Van de Graft 1955), dan zijn het er zelfs 22,
omdat daar in regel 1 en 2 niet het rijm -out maar -alt gebruikt wordt.
22 Ook prachtige studies als Zumthor 1972 of Willaert 1984 gaan op dit aspect van het rijm niet
in. Lotman 1972 heeft mij evenmin verder geholpen.
23 Weliswaar heeft de druk van Seversz in regel 29 versaken, maar dit is duidelijk een fout. De
uitgave van Berntsz heeft hier terecht verslaen (vgl. noot 6 en zie Van de Graft 1955, 109).
24 Zie laatstelijk hierover (met verdere literatuuropgave) Joldersma en Van der Poel 2000.
25 Snellen 1924, 59.
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Is Max Havelaar een historische roman?
Ralf Grüttemeier
Een student die de opdracht krijgt om een definitie van de documentaire of van de
historische roman te geven, zou met de volgende formulering voor de dag kunnen
komen:
uiteindelijk blijkt de vorm waarin de geschiedenis is aangeboden weliswaar
die der fictie, doch de verhaalde gebeurtenissen zijn ten dele exemplarisch
voor feitelijk bestaande situaties, voor een groot gedeelte echter ook in de
meest directe zin authentiek.
Het citaat is afkomstig uit het proefschrift van A.L. Sötemann over De structuur van
Max Havelaar en werd neergeschreven met een bedoeling die wel het tegendeel van
een genredefinitie mag heten. Het ging er Sötemann (1966, 95) juist om de originaliteit
en bijzonderheid van Max Havelaar te beklemtonen. Het eerste gedeelte van de
geciteerde, concluderende zin luidt als volgt: ‘In het voorgaande is gebleken dat Max
Havelaar zich althans in één opzicht beslissend onderscheidt van vrijwel alle andere
romans:’ daarop volgt dan het citaat van hierboven. De stelling van Sötemann is dus
op zijn minst verrassend. Nu zou men tegen kunnen werpen dat de documentaire
roman een 20ste eeuws genre is en dat daarom de uniciteit van Max Havelaar niet
in het geding is. Maar dit argument geldt niet voor de historische roman. De vroegste
vormen van de historische roman sinds het einde van de 17e eeuw (cf. Van der Wiel
1999, 31w.) werden immers eveneens door velen opgevat als een mengeling van
verdichting en geschiedschrijving, van feit en fictie. Hoe kan een roman uit 1860 als
uniek en origineel worden beschouwd met betrekking tot iets dat een centrale rol
krijgt toebedeeld in het genre van de historische roman? Is er sprake van een blinde
vlek in het betoog van Sötemann? Of anders en meer in het algemeen geformuleerd:
wat is de relatie tussen Max Havelaar en de historische roman?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik eerst naar de rol kijken die de
historische roman in het proefschrift van Sötemann speelt (1.). Daarna wil ik de
belangrijkste verbanden tussen de historische roman en Max Havelaar bespreken
(2.) om vervolgens de vraag aan de orde te stellen of Max Havelaar een historische
roman is (3.).1
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1. De historische roman als blinde vlek
Op het eerste gezicht lijkt het erg onwaarschijnlijk dat Sötemann in zijn proefschrift
het belang van de historische roman in het algemeen en dat van Walter Scott - de
sleutelfiguur in de ontwikkeling van het genre - in het bijzonder over het hoofd zou
hebben gezien. Het kan haast niet anders of de aandacht van een zorgvuldige lezer
als Sötemann wordt getrokken door de Scott-passage in hoofdstuk XIII. Daarin
verdedigt Stern-als-auctoriale-verteller in een uitweiding over uitweidingen ‘den
grooten meester die den Waverley schreef’ tegen de kritiek dat Scott het geduld van
zijn lezers misbruikt zou hebben door beschrijvende passages veel te lang te maken.
De verteller interpreteert deze beschrijvingen echter als functioneel binnen het geheel
van de roman, en wel op basis van het argument ‘verband door tegenstelling’
(Havelaar I, 133). Alleen maar door de terugblik op het einde van de roman, na het
aangrijpende hoogtepunt, kan men de beschrijvende passages met betrekking tot
landschap, architectuur of historische kleding op de juiste wijze begrijpen. En wanneer
het beoogde effect op de lezer alleen door dit contrast tussen beschrijving en spanning
tot stand kan komen, dan zijn de beschrijvende passages niet alleen legitiem, maar
noodzakelijk. Alleen maar een oppervlakkige lezer ziet dit ‘verband door
tegenstelling’ over het hoofd, aldus de verteller. Inderdaad besteed Sötemann in zijn
dissertatie nogal wat aandacht aan Walter Scott. In zijn conclusie schrijft hij (1966,
176) dat zijn boek heeft laten zien hoe Multatuli door Scott werd ‘beïnvloed’.
Allereerst betreft deze invloed de gedetailleerde beschrijving van de omgeving van
de handeling op Java in het eerste Sternhoofdstuk, dat, aldus Sötemann, ‘wordt
geschilderd op een wijze die niet noemenswaard verschilt van de methode, gewoonlijk
gebruikt in historische romans’ (1966, 100). De auteur van een historische roman
moet zijn lezers achtergrondinformatie verschaffen voordat hij met zijn verhaal kan
beginnen, en dat doet Multatuli ook.
Daarnaast legt Sötemann in een noot een verband tussen de uitweiding in het eerste
Stern-hoofdstuk en de reeds vermelde uitweiding over uitweidingen, ‘waar de
functionele divagatie wordt verdedigd met een beroep op Scott’ (Sötemann 1966,
232, noot 41). Elders gaat hij - alweer in een noot - zelfs nog een stap verder door
niet alleen de legitimatie van de uitweiding in verband met Walter Scott te brengen,
maar door in Scotts manier van schrijven de structurele basis van de hele Max
Havelaar te zien:
Het spreekt wel vanzelf dat de onderhavige beschouwing [dat wil zeggen:
de verdediging van Scott, R.G.] functioneert als rechtvaardiging van de
bouw van Max Havelaar zelf. (Sötemann 1966, 262; noot 26)
Voor een voetnoot is dit een nogal verstrekkende, apodictische bewering. In zijn
hoofdtekst benadert Sötemann deze stelling het dichtst in zijn interpretatie van
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een citaat van Ian Jack die over Scott schrijft: ‘no doubt [...] the desire for striking
contrasts lay very near the heart of his imagination.’ Dat geldt ook voor Multatuli,
stelt Sötemann (1966, 63) meteen aansluitend hierop.
In twee andere noten legt hij een verband tussen Multatuli en Scott voor wat betreft
hun omgang met personages. Droogstoppel als ‘repititious comic character’ vertoont
volgens hem (1966, 206, noot 7) overeenkomsten met de steeds weer onder de
aandacht van de lezer gebrachte preoccupaties van personages in de Waverley-novels.
Daarnaast ziet hij ook een parallel tussen Multatuli's voorkeur om zijn personages
niet geleidelijk aan in kleine porties te presenteren, maar uitgebreid meteen bij hun
eerste optreden in de tekst, in één blok als het ware. Dat deed Scott ook, zegt
Sötemann (1966, 233v., noot 60).
Al deze verbanden en overeenkomsten - ook wanneer ze vooral in de noten zijn
beland - maken het nog onwaarschijnlijker dat er in Sötemanns proefschrift sprake
zou kunnen zijn van zoiets als een blinde vlek met betrekking tot de historische
roman. Desondanks lijkt het erop dat Sötemann zich ervan bewust was de relatie
tussen Max Havelaar en de historische roman allesbehalve uitputtend te hebben
onderzocht: ‘Het lijkt me niet noodzakelijk in dit verband in extenso in te gaan op
de relatie tussen Multatuli's werk en de historische roman.’ - dit kan men in weer
een andere noot van Sötemann (1966, 235v., noot 68) nalezen. De context van deze
laatste noot geeft echter tevens een eerste indicatie dat er wel degelijk sprake is van
een zeer eenzijdig beeld van de historische roman in Sötemanns boek. In zijn
hoofdtekst stelt hij in verband met de introductie van Nederlands-Indië, auctoriëel
verteld door Stern:
Het spreekt wel vanzelf dat de overvloed van deze toespelingen en
constateringen [...] de geschiedenis een dwingend karakter geeft op een
wijze die afwijkt van wat in de historische roman nogal eens voorkomt.
Dikwijls, zij het lang niet altijd, vormt zo'n historische introductie niet zo
heel veel meer dan een achtergrond, dan coulissen, waartegen zich een
betrekkelijk ‘vrije’ intrigue voltrekt. (Sötemann 1966, 103)
Het lijkt er dus op dat Sötemann de historische of feitelijke dimensie van de historische
roman als marginaal beschouwt - in tegenstelling tot wat veel eigentijdse
literatuurkritici (cf. Van der Wiel 1999), de meeste studies over het genre (cf. Aust
1994, Heirbrant 1995) en veel auteurs van historische romans zelf hebben beweerd.
Overvloedige authentieke documentatie is in de ogen van Sötemann het bijzondere,
originele extra dat de kern van Max Havelaar uitmaakt - authentieke documentatie
vormt voor hem beslist niet het uitgangspunt van het genre ‘historische roman’.
Voordat ik zal proberen een verklaring voor die eenzijdigheid te geven, zal ik eerst
nog wat verdere argumenten voor mijn blinde-vlek-diagnose aanvoeren. Deze
argumenten kan men halen uit wat Multatuli elders over Walter Scott heeft gezegd.
Wanneer men de index van de Volledige werken erop naslaat, dan kan men daar
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meer dan 30 verwijzingen naar Scott of een van zijn romans aantreffen. Afgezien
van Multatulis kritiek op Scott - die betrekking heeft op Scotts welgemanierde
religiositeit en zijn massaproductie (cf. VW III, 205, 330w.) - kan men vooral twee
domeinen van bewondering in deze verwijzingen onderscheiden. Het eerste domein
betreft de compositie van Scotts romans, waar ook Sötemann bij stil heeft gestaan.
Niet alleen maar de auctoriale verteller in Max Havelaar gelooft in functionele
divagatie, maar ook Douwes Dekker, zoals uit zijn brief aan Tine van 19 oktober
1859 valt af te leiden. Dekker verdedigt daarin het begin van zijn roman als volgt:
[...] daar het begin zoo flaauw is zal je zeggen: is dàt het nu? Maar het
moet zoo wezen, geloof me, net als mijne toasten die gingen ook in eens
over van flaauwheid in scherpte en gevoel. Er komt eene beschouwing in
voor over Walter Scott, die wist het, hoe men doen moet om effect te
maken, en om het boek als men het uit heeft, uit de hand te doen leggen
met indruk. (VW IX, 83)
Elders in de Volledige werken kan men zelfs een blauwdruk van Sötemanns
apodictische uitspraak aantreffen dat de structuur van Max Havelaar in de werken
van Walter Scott kan worden gevonden. Het gaat daarbij om een brief die Multatuli
in 1876 aan K.Th. Wenzelburger schrijft en die verband houdt met Multatulis
polemiek met zijn Duitse vertaler Stromer. Stromer zou, door alles te schrappen dat
hem overbodig leek - bijvoorbeeld de algemene informatie over de situatie in de
kolonie -, de ‘wezenlijke inhoud van de roman gecastreerd’ hebben. Daarmee zou
hij het onmogelijk hebben gemaakt de kern van de roman de te begrijpen. En wat is
die kern?
Ik zelf wees daartoe den weg, door die uitweiding over de breedte,
waarmede Walter Scott z'n werken opzette. (VW XVIII, 348)
Maar daarnaast is er ook nog een tweede aspect van bewondering. Deze lof op Walter
Scott wordt expliciet in idee 1065 gezongen, in het vijfde deel van de Ideeën:
Tegen één Walter Scott, die zich inspant om archaeologisch, historisch,
volkenkundig en psychologisch wáár te zyn, en die 't gevondene op
behaaglyke manier tracht in te kleden, staan er honderden op, die zich met
de nabootsing van dat inkleden vergenoegen. Ze menen de voorafgaande
inspanning en studie te mogen overslaan. (VW VI, 686)
Multatuli prijst Scott voor zijn historische, feitelijke authenticiteit en het
documentatie-werk dat aan Scotts romans voorafging. Daardoor zou Scott ‘soms
maanden aan 't bestuderen van 'n landschap, en weken aan 'n gebouw’ (VW VI, 689)
hebben besteed. Over deze kant van Multatulis bewondering voor Scott rept Sötemann
niet. Ik zie daarin een verder argument voor het eenzijdige beeld in Söte-
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manns proefschrift met betrekking tot de historische roman in het algemeen en zijn
historische, op feiten gerichte dimensie in het bijzonder.
Ik meen twee verklaringen voor mijn stelling te kunnen geven. De eerste verklaring
is gebaseerd op dat wat Eep Francken (1990, 91) Sötemanns ‘autonomistische
dogmatiek’ zou noemen. Sötemann kiest in zijn studie voor een standpunt van waaruit
hij Max Havelaar als roman, als een kunstwerk bekijkt. Hij beschouwt Max Havelaar
als relatief autonoom - relatief omdat hij niet ontkent dat deze ‘autohagiografie’
(Sötemann 1966, 93) zwaar leunt op de relatie tussen de roman en de wereld buiten
deze roman. Maar hij lokaliseert deze relatie met de wereld buiten de roman in de
roman zelf - waar zij niet kan worden aangetroffen, zoals Eep Francken op
overtuigende manier heeft laten zien (Francken 1990, 94). De historische roman als
genre dat over het algemeen op de grens tussen geschiedschrijving en literatuur - of
ten minste ergens in de buurt van deze grens - wordt gesitueerd, leent zich blijkbaar
niet gemakkelijk voor een benadering op basis van de relatieve autonomie van
literatuur. Met andere woorden: het genre van de historische roman is moeilijk in te
passen in de poëticale uitgangspunten die aan de studie van Sötemann ten grondslag
liggen. Daarom is het beslist niet toevallig dat hij - in een noot - als allereerste Wim
Drop aanhaalt om te legitimeren waarom hij zich niet uitgebreider met de historische
roman bezighoudt:
Deze auteur [Drop, R.G.] is van oordeel dat het slechts een enkele maal
is gelukt om een werkelijk bevredigende synthese tot stand te brengen
tussen het historische gebeuren en de eisen die de roman stelt. (Sötemann
1966, 235, noot 68)
Een verdere verklaring voor de geconstateerde eenzijdigheid is Sötemanns overtuiging
dat hij door de structuuranalyse van een literair werk de basis voor een
wetenschappelijk gefundeerd waardeoordeel kan leggen (cf. Sötemann 1966, 7).
Deze opvatting is vanuit methodologisch standpunt reeds uitvoerig bekritiseerd (cf.
Van der Paardt 1978). Hier volstaat het om te zeggen dat Sötemann zijn betoog afsluit
met een lijst van zeven punten die moet aangeven in welk opzicht Max Havelaar
‘geheel en al origineel’ is (1966, 176v.). Het spreekt in dat verband vanzelf dat de
authentificatie van de historische feiten door Multatuli in een glanzender daglicht
komt te staan, wanneer er niet geconstateerd moet worden dat vergelijkbare procédés
in verband met de historische roman eerder werden vertoond. Ik zal daarom proberen
te laten zien dat een aantal van Sötemanns originaliteits-claims moeilijk overeind
blijven wanneer men ze in verband met de historische roman bekijkt.

2. Overeenkomsten tussen de historische roman en Max Havelaar
Als een van de orginele kanten van Max Havelaar beschovwt Sötemann ‘de
authentificatie en het spel met fictieve vorm/ reële inhoud’ (1966, 176). Hij beweert
daar-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

143
mee niet dat nooit eerder in literaire teksten de indruk is gewekt dat de schrijver
gebruik maakt van bronnen die voor hem liggen - de zogenaamde manuscript-fictie
die in Nederland vooral rond 1700 in romanvoorredes opgang deed, is daar een goed
voorbeeld voor (cf. Pol 1987, 90v. et passim). Waar het hem wel op aan komt - en
gezien zijn originaliteitsclaim op aan moet komen - is dat de traditionele
manuscript-fictie ten tijde van Max Havelaar alleen maar een beproefd literair procédé
en niets dan een literaire conventie was. Dit doel bereikt hij (1966, 96) door de
manuscript-fictie bij Multatuli te relateren aan de komische traditie van de
‘humor-“cultus”, - en in dit opzicht volgt hem overigens Eep Francken (1990, 91)
zonder meer. Weliswaar geven beiden verder geen argumenten voor het verband dat
zij leggen, maar het spreekt geenszins vanzelf dat het spel met fictieve vorm en reële
inhoud van Max Havelaar tegen de achtergrond van de humor-cultus moet worden
begrepen. Gezien de bewondering van Multatuli voor de zorgvuldigheid waarmee
Scott zich documenteerde, ligt het meer voor de hand een andere lijn te trekken. De
suggestie dat de historische roman documentaire bronnen heeft verwerkt, wordt in
het genre namelijk vaak gewekt (cf. Heirbrant 1995: 212). Als voorbeeld moge een
citaat uit Walter Scotts debuutroman Waverley; Or, 'Tis Sixty Years Since uit 1814
volstaan. Aan het begin van hoofdstuk 24 deelt de verteller ons mee:
It is true that the annals and documents in my hands say but little of this
Highland chase; but then I can find copious materials for description
elsewhere. (Waverley, 186)
Deze bewering van de verteller kan al dan niet op historische documenten gebaseerd
zijn, net zoals de vele vergelijkbare beweringen van de auctoriële verteller in Max
Havelaar al dan niet waar kunnen zijn. Uitsluitsel over de vermeende waarheid zou
alleen een historisch-kritische toetsing van de bronnen opleveren. Maar om deze
beslissing gaat het hier niet. Waar het mij wel om is te doen, is vast te houden dat
Multatuli in de historische, feitelijke waarheid van Scott scheen te geloven - zoals
ook hij geloofd wilde worden in die zin dat zijn boek de waarheid over Lebak en
Nederlands-Indië had onthuld. Tegen deze achtergrond lijkt het me plausibel om de
bronnenfictie te begrijpen als procédé ontleend aan de historische roman - in beide
gevallen schijnt er sprake te zijn van ‘authentificatie en het spel met fictieve vorm/
reële inhoud’.
Het nadrukkelijke gebruik van historische documenten wordt in genre-studies dan
ook opgevat als het uitzenden van historiciteitssignalen (‘Geschichtssignale’),
waaronder Hugo Aust (1994, 22vv.), behalve het vermelden van bronnen, het noemen
van historische namen van personen en plaatsen, van historische data en culturele
feiten verstaat. Ik hoef op de aanwezigheid van deze signalen in Max Havelaar niet
in extenso in te gaan - reeds een oppervlakkige blik op de toelichtingen bij de
historisch-kritische uitgave van Max Havelaar volstaat (cf. Havelaar II, 1-180). Wel
lijkt het me in dit verband belangrijk erop te wijzen dat Jacob van Lennep zich tegen
het gebruik van data in de eerste druk keerde met hetzelfde argument dat
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in de literatuurbeschouwing als standaardargument tegen de historische roman dienst
deed. Bedoeld wordt het verwijt dat het bij de historische roman om een bastaard of
- sinds Jacob Geel de term in 1838 in het literaire debat had geïntroduceerd (cf.
Grüttemeier 1999) - een hybride zou gaan, samengesteld uit literatuur en
geschiedschrijving. Van Lennep keert zich tegen het gebruik van ‘data in 't Boek,
die er iets hybrijdisch van maken en - aanleiding tot een proces wegens diffamatie
zouden kunnen geven.’ Daarop antwoordt Multatuli: ‘Juist, het weglaten der data
maakt M.H. tot een roman. - maar het is geen roman. 't Is eene geschiedenis. 't Is
eene memorie van grieven, 't Is eene aanklagt, 't Is eene sommatie!’ (cf. Havelaar
II, XXIv.)
Wat het spel met feit en fictie betreft, zijn ook meer dan algemene overeenkomsten
tussen de historische roman en Max Havelaar te noemen. Wanneer ‘Ik, Multatuli’
op het einde van Max Havelaar de pen over neemt en zowel Stern als ook
Droogstoppel ontslaat, zou het kunnen zijn dat de auteur Multatuli een vergelijkbaar
laatste oordeel over romanpersonages heeft gelezen in Walter Scotts The Betrothed
uit 1825. Bij wijze van introductie presenteert Scott in deze roman de notulen van
een vergadering. De schrijver van de Waverley-novels heeft enkele van zijn bekendste
personages uitgenodigd met als doel samen een juridisch persoon te gaan vormen.
Kort gezegd komt het erop neer dat de vergadering geen succes wordt en in een chaos
eindigt, waarop de voorzitter - de schrijver - het opgeeft. Hier komt het oordeel van
de voorzitter die zich tot zijn personages richt:
I perceive, gentlemen, that you are like the young birds, who are impatient
to leave their mother's nest - take care your own pen-feathers are strong
enough to support you; since, as for my part, I am tired of supporting on
my wing such a set of ungratefull gulls. But it signifies nothing speaking
- I will no longer avail myself of such weak ministers as you - I will discard
you - I will unbeget you, as Sir Anthony Absolute says - I will leave you
and your whole hacked stock in trade [...], to the fools who choose to deal
with them. I will vindicate my own fame with my own right hand, without
appealing to such halting assistants, Whom I have used for sport rather
than need. - I will lay my foundations better than on quicksands - I will
rear my structure of better materials than painted cards; in a word, I will
write HISTORY!’ (Betrothed, xxxix v.)
Een belangrijk verschil met Max Havelaar is dat ‘het is genoeg, Stern, ge kunt gaan!’
en het tot Droogstoppel gerichte ‘ik walg van myn eigen maaksel: stik in koffi en
verdwyn!’ aan het einde van de roman staan (cf. Havelaar I, 235vv.). Het wegsturen
van de belangrijkste personages vindt plaats nadat Multatuli geschiedenis heeft
geschreven en zijn lezers worden daar nog eens nadrukkelijk op gewezen. Desondanks
is Scotts schim en diens spel met feit en fictie op de achtergrond van deze passage
aanwezig.
Het lijkt er dus op dat voor ‘authentificatie’ en ‘het spel met fictieve vorm/ reële
inhoud’ in historische romans van het type ‘Scott’ een rol is weggelegd die sterk
overeenkomt met dat wat Sötemann met betrekking tot Max Havelaar poneert. De
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originaliteit van Max Havelaar wordt daarmee danig gerelativeerd.
Een tweede structurele eigenschap waarmee Sötemann (1966, 177) de originaliteit
van Max Havelaar meent te kunnen aantonen is ‘de geraffineerde wijze waarop de
formidabele hoeveelheid feitelijk materiaal is verwerkt’. Wederom moet men dit
onder verwijzing naar het genre van de historische roman in het algemeen en in dit
geval de zogenaamde ‘Gelehrtenroman’ in het bijzonder tegenspreken.
In de receptie werd Barthélemy's Voyage du jeune Anacharsis en Grèce uit 1788
bijvoorbeeld nadrukkelijk en expliciet geprezen vanwege de onvoorstelbare
hoeveelheid encyclopedische kennis die de roman zou bevatten. Net zoals in het
geval van Multatuli, was het juist niet de bedoeling van Barthélemy om een roman
te schrijven. Hij verklaarde teleurgesteld te zijn, toen zijn boek als dusdanig werd
gelezen - voor hem was de vorm die hij had gekozen niet meer dan een didactisch
hulpmiddel. Een recensent beschreef de roman-vorm bij Barthélemy als ‘luchtig
hulsel’ (cit. Van der Wiel 1999, 79v.) - een metafoor die sterk lijkt op Multatuli's
‘een lekker omhulsel’ (VW X, 63). Het belangrijkste verschil hierbij is uiteraard dat
Multatuli in zijn omhulsel de lezer iets aandiende dat vooral in politiek opzicht
bijzonder ‘heet’ was, terwijl het bij Barthélemy om humanistische encyclopedische
kennis ging. Maar het verschil tussen deze ‘Gelehrtenroman’ en Max Havelaar ligt
niet in de oriëntatie op een enorme hoeveelheid feiten en ook niet in de poging de
roman-vorm als middel te gebruiken om die feiten te presenteren.
Wat hier aan de hand van het voorbeeld Barthélemy werd gesteld, geldt eveneens
voor het Nederlandse voorbeeld Plinius Secundus van M.C. van Hall uit 1809. Plinius
is, volgens de literatuurkritiek, eveneens een boek waarin de lezer niets zal vinden
dat niet waar is. Maar ook in dit geval draagt de historische waarheid het kleed van
de roman - de kledingmetafoor is afkomstig uit een van de contemporaine recensies
(cf. Van der Wiel 1999, 85). Uiteraard verschillen de romans van Barthélemy en Van
Hall grondig van die van Multatuli. Desondanks kan men vasthouden dat zij allen
met hetzelfde probleem geconfronteerd waren om een enorme hoeveelheid feiten in
fictie te integreren en dat zij eveneens allemaal voor dit probleem een oplossing
hebben gevonden die vele contemporaine lezers en critici overtuigde.
Uiteindelijk kan men ook in dit verband nogmaals naar Walter Scott verwijzen,
hoewel het belangrijkste hierover reeds is gezegd. Multatuli bewonderde Scott
vanwege zijn compositorische vaardigheden, gebaseerd op zijn functioneel gebruik
van uitweidingen en vanwege zijn zorgvuldige documentaire werkzaamheden. De
combinatie van deze twee aspecten moet uiteindelijk iets opleveren wat zeer dicht
in de buurt van datgene komt wat Sötemann noemt ‘de geraffineerde wijze waarop
de formidabele hoeveelheid feitelijk materiaal is verwerkt’. Scott maakte eveneens
gebruik van een breed repertoire aan literaire middelen om zijn historisch materiaal
te presenteren: het spectrum loopt van noten via feitelijke uitweidingen tot aan fictieve
auteurs als Laurence Templeton in Ivanhoe, die behalve de noten ook de ‘Dedicatory
Epistle’ schreef aan Scotts Droogstoppel, Rev. Dr. Dryasdust.2
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Ik zou dus willen concluderen dat de banden tussen Max Havelaar en de historische
roman, vooral in vorm die Walter Scott eraan gaf, nog veel hechter zijn dan tot nu
toe door de literatuurwetenschap is onderkend.

3. Is Max Havelaar een historische roman?
Wanneer men met mijn betoog tot hier toe akkoord gaat, zou men nog een stap verder
kunnen gaan en zich op grond van al die verbanden tussen Max Havelaar en de
historische roman afvragen of Max Havelaar zelfs niet een historische roman is. Een
dergelijke stap lijkt mij echter niet zinvol. Om te beginnen beschikt de
literatuurwetenschap voor geen enkel van de duizenden genres die men onderscheidt
over een operationaliseerbare definitie aan de hand waarvan men teksten bij een
genre kan indelen volgens een controleerbare, intersubjectieve procedure. Genres
zijn normatieve, veranderlijke en historisch gebonden concepten waaraan
socio-historische en strategische functies kunnen worden toegekend (cf. Hempfer
1973, Voßkamp 1977, DiMaggio 1987). Ook wanneer men niet al te diep op
methodologische problemen wil ingaan, moet men de hierboven gestelde vraag op
zijn minst herformuleren in de trant van: kan Max Havelaar gelezen worden als wat
over het algemeen als historische roman wordt beschouwd?
Maar ook in dit geval lijkt de vraag ver gezocht. De intentie van de auteur, om
daar maar eens mee te beginnen, was duidelijk een andere. Multatuli werd niet moe
te beklemtonen dat hij geen roman heeft willen schrijven (zie hierboven), en al
helemaal geen historische roman. Hij wilde gelezen worden om de aandacht te
vestigen op een eigentijds persoonlijk en koloniaal probleem, een probleem van de
jaren 1850 en 1860 - zijn heden. Een blik op de contemporaine en latere
literatuurbeschouwing (cf. Oversteegen 1970) levert eveneens geen
aanknopingspunten op - afgezien van incidenteel gebruik van de genre-aanduiding.3
De vraag of Max Havelaar als historische roman kan worden gelezen lijkt dus ietwat
geforceerd, om het vriendelijk uit te drukken.
Een blik in een themanummer van Spiegel Historiael uit 1996 naar aanleiding van
het dertigjarig bestaan van het tijdschrift verandert de zaak echter. Het themanummer
was helemaal gewijd aan de historische roman. Het tijdschrift had zijn lezers de kans
geboden om hun favoriete historische roman te kiezen. Meer dan tweehonderd lezers
gaven gehoor aan deze oproep en het tijdschrift publiceerde de uitslag in het genoemde
themanummer. Niet helemaal verrassend kwam Hella Haasses Het woud der
verwachting op nummer een en onder de eerste acht titels waren er vijf van Hella
Haasse. Maar in de lagere rangen kreeg ook Max Havelaar 6 punten en eindigde
daarmee als achttiende.1 Dit resultaat is verbazingwekkend: hoe kan een roman die
als eigentijdse roman gepresenteerd is en in eerste instantie ook zo gerecipiëerd
wordt, door sommige lezers zo'n 140 jaar later als historische roman worden gelezen?
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Als men met deze vraag bij de genretheorie te rade gaat, dan komt men uit bij een
algemeen probleem waar de meeste studies aandacht aan besteden. Kort gezegd gaat
het daarbij om de vraag hoe historisch de handeling in een roman op het moment
van verschijnen moet zijn om het boek nog als historische roman te laten doorgaan.
Moet de roman over een ander tijdperk handelen? Moet de handeling minimaal twee
generaties in het verleden liggen? Of vóór de geboorte van de auteur? Sinds Drops
Verbeelding en historie uit 1958 - door sommigen nog steeds beschouwd als het
Nederlandse standaardwerk over de materie (cf. Van der Wiel 1999, 587) - tot aan
de dissertatie van Serge Heirbrant uit 1995 - die een uitvoerige discussie van de
mogelijke antwoorden geeft - komt het antwoord op hetzelfde neer: de studies over
de historische roman kunnen ons niet vertellen hoe veel jaren de auteur of het
verschijnen van het boek van zijn handeling moeten scheiden (cf. Drop 1979, 8):
‘Een sluitend criterium om het verleden af te bakenen bestaat niet.’ (Heirbrant 1995,
28) Omdat de keuze voor een bepaalde historische periode vaak het resultaat is van
een specifieke belangstelling voor de tegenwoordige tijd van de auteur (cf. Aust
1994, 2v.), is het verschil tussen de eigentijdse roman en de historische roman een
verschil in gradatie, maar geenszins een absoluut verschil.
Wanneer Heirbrant (1995, 28) probeert dit probleem op te lossen door te verwijzen
naar het gebruik en de prominente aanwezigheid van ‘historische signalen’ in de
tekst zoals namen, data, culturele gebruiken en documenten, dan moet hij als
consequentie accepteren dat iedere eigentijdse roman, iedere ‘Zeitroman’ die
documentaire signalen uitzendt in de loop der tijden min of meer automatisch tot een
historische roman evolueert (cf. Aust 1994:22vv.).
Tegen deze achtergrond kan men concluderen dat Max Havelaar niet alleen in
velerlei opzichten stevige banden met de historische roman in de trant van Walter
Scott onderhoudt. Bovendien lijkt in de loop der tijden de genre-grens tussen de
historische roman en Max Havelaar osmotisch te zijn geworden.
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Eindnoten:
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at the millenium’ in juni 2000 in Berkeley.
2 Cf. Johannes, (2000). Johannes betoogt verder dat de gelijkenis tussen die twee nog overtroffen
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127vv.).
3 Een voorbeeld voor de aanduiding van Max Havelaar als historische roman treft men aan in
W.C. van Manens recensie van de vierde druk van Max Havelaar (cf. VW, XVIII, 235-241).
Jaap Hoogteijling besteed in zijn proefschrift over de wording van Max Havelaar twee bladzijden
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aan deze vraag onder het kopje: ‘Historische roman?’ Maar het is duidelijk dat deze vraag bij
hem alleen retorisch van aard is. Hij stelt immers meteen: ‘Voor mij is een historische roman
gekenmerkt door reflectie op het verleden, niet door een wijze van schrijven [...].’ (Hoogteijling
1996, 196) Aan deze norm voldoet Max Havelaar volgens Hoogteijling niet: ‘In Max Havelaar
is niets te vinden dat duidt op enige reflectie op het verleden. Het heden van Havelaar, daar
gaat het om, en Havelaars verleden doet alleen dienst om zijn heden beter te verstaan.’ (1996,
197)
Hier de uitslag van de lezersenquête: 1. Haasse: Het woud der verwachting, 2. Haasse: Heren
van de thee, 3. Eco: De naam van de roos, 4. Berling: De kinderen van de graal, 5. Haasse:
Schaduwbeeld of het geheim van Appeltern, 6. Haasse: Scharlaken stad, 7. Vestdijk:
Vuuraanbidders, 8. Haasse: Bentinck-boeken, 9. De Vries: Baron, 10. Graves: Ik Claudius,
Couperus: Iskander, Tuchman: De waanzinnige 14e eeuw, 11. Romein-Verschoor: Vaderland
in de verte, Chang: Wilde zwanen, 12. Oltmans: De schaapherder, Beekman: Kruistocht in
spijkerbroek, 13. Vestdijk: Het vijfde zegel, Couperus: De berg van licht, 14. Nolthenius: Een
man uit het dal van Spoleto, Van Ammers-Küller: Tavelinck-trilogie, Bradley: Nevelen van
Avalon, Yourcenar: Hadrianus' gedenkschriften, 15. Boon: Pieter Daens, 16. Alders: Non nobis,
17. Rosenboom: Gewassen vlees, Yourcenar: Het hermetisch zwart, Noordervliet: Tine, Hermans:
De donkere kamer van Damocles, 18. Haasse: Een nieuwer testament, Vestdijk: De held van
Temesa, Multatuli: Max Havelaar, McLeod: Hoe duur was de suiker, Auel: De stam van de
holebeer, Van Schendel: Fregatschip Johanna Maria. (cf. Spieghel Historiael 1996, 453)
1 Een eerdere versie van dit artikel werd als voordracht gepresenteerd op het ICNS congres ‘Janus
at the millenium’ in juni 2000 in Berkeley.
3 Een voorbeeld voor de aanduiding van Max Havelaar als historische roman treft men aan in
W.C. van Manens recensie van de vierde druk van Max Havelaar (cf. VW, XVIII, 235-241).
Jaap Hoogteijling besteed in zijn proefschrift over de wording van Max Havelaar twee bladzijden
aan deze vraag onder het kopje: ‘Historische roman?’ Maar het is duidelijk dat deze vraag bij
hem alleen retorisch van aard is. Hij stelt immers meteen: ‘Voor mij is een historische roman
gekenmerkt door reflectie op het verleden, niet door een wijze van schrijven [...].’ (Hoogteijling
1996, 196) Aan deze norm voldoet Max Havelaar volgens Hoogteijling niet: ‘In Max Havelaar
is niets te vinden dat duidt op enige reflectie op het verleden. Het heden van Havelaar, daar
gaat het om, en Havelaars verleden doet alleen dienst om zijn heden beter te verstaan.’ (1996,
197)
Hier de uitslag van de lezersenquête: 1. Haasse: Het woud der verwachting, 2. Haasse: Heren
van de thee, 3. Eco: De naam van de roos, 4. Berling: De kinderen van de graal, 5. Haasse:
Schaduwbeeld of het geheim van Appeltern, 6. Haasse: Scharlaken stad, 7. Vestdijk:
Vuuraanbidders, 8. Haasse: Bentinck-boeken, 9. De Vries: Baron, 10. Graves: Ik Claudius,
Couperus: Iskander, Tuchman: De waanzinnige 14e eeuw, 11. Romein-Verschoor: Vaderland
in de verte, Chang: Wilde zwanen, 12. Oltmans: De schaapherder, Beekman: Kruistocht in
spijkerbroek, 13. Vestdijk: Het vijfde zegel, Couperus: De berg van licht, 14. Nolthenius: Een
man uit het dal van Spoleto, Van Ammers-Küller: Tavelinck-trilogie, Bradley: Nevelen van
Avalon, Yourcenar: Hadrianus' gedenkschriften, 15. Boon: Pieter Daens, 16. Alders: Non nobis,
17. Rosenboom: Gewassen vlees, Yourcenar: Het hermetisch zwart, Noordervliet: Tine, Hermans:
De donkere kamer van Damocles, 18. Haasse: Een nieuwer testament, Vestdijk: De held van
Temesa, Multatuli: Max Havelaar, McLeod: Hoe duur was de suiker, Auel: De stam van de
holebeer, Van Schendel: Fregatschip Johanna Maria. (cf. Spieghel Historiael 1996, 453)

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

150

Gerard Knuvelder op oorlogspad, of de metamorfose van een criticus
Mathijs Sanders
Wie zich bezighoudt met de Nederlandse literatuur van het interbellum wordt
herhaaldelijk geconfronteerd met schrijvers die zich op enigerlei wijze hebben
geëngageerd met wat in het spraakgebruik van die tijd wel werd aangeduid als ‘de
revolutie van rechts’, met fascistische en nationaal-socialistische stromingen die na
de Eerste Wereldoorlog in Europa opkwamen. In de literair-historische handboeken
en overzichtswerken is van dit engagement doorgaans weinig terug te vinden. Het
NSB-lidmaatschap van J.C. Bloem, de fascistische sympathieën van Willem de
Mérode en de conservatieve politieke en maatschappelijke denkbeelden van dichters
als Boutens, Marsman en A. Roland Holst lijken mijlenver verwijderd van het
beschermd domein der poëzie; voer voor biografen, maar voor de
literatuurgeschiedschrijver hoogstens van secundair belang.1 Met de contextualisering
van de literatuurgeschiedschrijving en de verschuiving van de aandacht van de literaire
tekst naar het literaire veld zijn echter tal van buiten-literaire aandachtsgebieden
binnen het blikveld van de literatuurhistoricus gekomen. Wie literatuuropvattingen
interpreteert in hun veelvormige institutionele en culturele context, kan niet voobijgaan
aan de maatschappelijke en politieke standpunten die schrijvers en critici innamen.
Literatuuropvattingen en cultuuropvattingen zijn vaak onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Toen ik enkele jaren geleden begon met een promotie-onderzoek naar
literatuuropvattingen van katholieke Nederlandse auteurs en critici in het interbellum
kon ik de troebele politieke wateren, waarin veel katholieke schrijvers zich hadden
bewogen, al voorzien.2 In 1964 had de Nijmeegse historicus L.M.H. Joosten er in
zijn geruchtmakende dissertatie Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940
immers al op gewezen dat ‘bij de betrekkingen van katholieken met het fascisme in
Nederland vooral letterkundigen een belangrijke rol hebben gespeeld.’3 Aan de hand
van tijdschriften als Roeping, De gemeenschap en enkele kortlopende
radicaal-katholieke blaadjes als De valbijl, De paal, De christophore, Vrijdag en De
dijk legde Joosten de vinger op de zere plek van het rechts-radicalisme onder
katholieke jongeren in de jaren twintig en dertig, van wie er enkelen nog in leven
waren. In een tijd
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dat de publieke discussie over de Tweede Wereldoorlog werd beheerst door het
‘goed-of-fout-syndroom’ en Nederlanders, doorgaans met weinig gevoel voor nuance,
werden ingedeeld ‘bij een van de varianten op het verzet-collaboratie-continuüm’4
kwam de stelling van Joosten hard aan. De katholieke historicus haalde zich dan ook
de woede en verontwaardiging op de hals van veel geloofsgenoten, ook van hen die
zich voor en tijdens de oorlog van iedere rechts-radicale ideologie hadden
gedistantieerd. Zo brandmerkte Anton van Duinkerken Joosten als een nestbevuiler
die oude wonden openscheurde en de vuile roomse was buiten hing. Van Duinkerkens
recensie, die verscheen in het obscure Jong Nederlands literaire tijdschrift, was even
bijtend als geforceerd en vormt zelfs in de ogen van diens biograaf Michel van der
Plas een dieptepunt in zijn kritisch oeuvre. Joostens Katholieken en fascisme en Van
Duinkerkens aanval op dit boek leidden nog tot een kortstondige polemiek in
na-oorlogs katholiek Nederland. Terwijl Joosten werd bijgevallen door zijn
leermeester en promotor L.J. Rogier, kreeg Van Duinkerken kort na de publicatie
van zijn honende bespreking de gelegenheid zijn aanval op Joosten nog eens over te
doen in het tijdschrift Brabantia, op uitnodiging van Gerard Knuvelder, één van de
centrale figuren in Joostens proefschrift.5

Literatuurgeschiedschrijver
In de recente discussies over de nieuwe Nederlands-Vlaamse literatuurgeschiedenis
duikt de naam van Gerard Knuvelder herhaaldelijk op.6 Als auteur van het vierdelige
Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde - verschenen tussen 1948
en 1953 en tot in de jaren zeventig herdrukt - staat hij te boek als erflater van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis, als onze nationale literatuurgeschiedschrijver.
Kritiek op zijn eenmansonderneming was er van meet af aan, maar vooral in de jaren
tachtig groeide onder neerlandici de onvrede met het handboek, dat toen al vele
decennia als standaardwerk gold. Toen Anbeek in 1990 een gooi deed naar de
opvolging van Knuvelder met zijn eigen Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
tussen 1885 en 1985 formuleerde hij in het voorwoord enkele toen reeds geijkte
bezwaren tegen zijn voorganger. Diens boeken zouden te normatief zijn, de
auteursportretten te evaluerend, de tekstinterpretaties uit de tweede hand en de
inleidingen een nachtmerrie voor elke samenvattende student.7
Het zwaarst woog evenwel de kritiek op de moralistische waardeoordelen die
Knuvelder in zijn handboek ten beste gaf. De literatuurgeschiedschrijver verloochende
zijn katholieke achtergrond niet. In zijn Handboek tot de moderne Nederlandse
letterkunde uit 1954 - ook wel ‘het vijfde deel’ genoemd (deel vier eindigde in 1916)
- figureerden de schrijvers Simon van het Reve, W.F. Hermans en Jo Boer onder het
kopje ‘De landerigen’, een groep ‘weinig attractieve’ auteurs in wier werk Knuvelder
geen metafysische dimensie kon ontwaren en die hij dan ook zonder pardon naar een
uithoek van de literatuurgeschiedenis verwees, terwijl Anton van Duin-
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kerken met niet minder dan zeven pagina's als één van de belangrijkste schrijvers
werd opgevoerd. In dit Handboek (dat in 1964 werd herdrukt) verweet Knuvelder
de jongste generatie ‘een jongensachtige behoefte tot exhibitionisme en de drang
woorden te laten afdrukken die men vroeger liever op schuttingen of op de wanden
van urinoirs kalkte.’8 Gebrek aan cultuur en intelligentie, ‘geestelijke onrijpheid’,
‘gemakkelijk cynisme’ en een ‘aan het ziekelijke grenzende neiging tot exhibitionisme
van eigen ziel en lichaam’ kenmerkten hun werk.
Met zijn morele bezwaren tegen de moderne naoorlogse Nederlandse roman
schaarde Knuvelder zich achter de behoudende critici die het ‘ontluisterende’ mensen wereldbeeld in het illusieloze proza van jongeren als Hermans, Reve en Blaman
aan de kaak stelden en daar hun idealiserende literatuuropvatting tegenover plaatsten.9
Knuvelder zal zich hebben kunnen vinden in de morele ‘voorbehouden’ die de
literatuurcriticus van De tijd, Anton van Duinkerken, maakte tegen de lectuur van
de ‘ontluisterende’ romans van deze jongeren en in de mening van de dichter, criticus
en politicus Bernhard Verhoeven, toen deze in de Tweede Kamer waarschuwde tegen
‘destructieve tendensen en decadentieverschijnselen’ in het proza van de jonge
literaire voorhoede en naar aanleiding van Van het Reve's novelle Melancholia
concludeerde dat de weg naar de hel was geplaveid ‘met dit soort zelfmoordkunst.’10
In de jaren zeventig stelde Knuvelder zijn negatieve oordeel over de moderne
a-religieuze schrijvers bij, maar dat deze handboek-schrijver zijn wortels had in de
vooroorlogse katholieke zuil was onmiskenbaar. In 1989 noemde Anbeek Knuvelder
‘een pilaarheilige, steunend op een afbrokkelende zuil.’11

Knuvelder en de katholieke jongeren
Waar kwam deze pilaarheilige vandaan? Gerard Knuvelder werd in 1902 geboren,
bezocht de gemeentelijke HBS in Arnhem en studeerde vervolgens Nederlands aan
de Katholieke Leergangen in Tilburg, het in 1912 door H.W.E. Moller opgerichte
katholieke opleidingsinstituut. Behalve als leraar Nederlands in Eindhoven, actief
lid van de vereniging ‘Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant’, correspondent
voor het katholieke dagblad De tijd en medewerker van De morgen en De Maasbode,
ontplooide Knuvelder in de jaren twintig zijn activiteiten als literatuurcriticus en
tijdschriftredacteur.12 Begin jaren twintig maakte hij kennis met zijn geloofs- en
generatiegenoten Gerard Bruning, Jan Engelman, Anton van Duinkerken en Wies
Moens. In 1927 werd hij redacteur van het Brabantse katholieke maandblad Roeping,
dat in 1922 door zijn leermeester Moller was opgericht. In 1928 werd hij zelfs
hoofdredacteur van dit tijdschrift en dat zou hij blijven tot 1944, toen de uitgave van
het blad tijdelijk werd gestaakt.
Binnen de constellatie van katholieke tijdschriften fungeerde Roeping begin jaren
twintig als podium voor de rond 1900 geboren ‘katholieke literaire jongeren’, de
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gebruikelijke aanduiding van de groep katholieke schrijvers, dichters en critici die
kort na 1920 het woord namen en van wie Jan Engelman, Gerard en Henri Bruning,
Anton van Duinkerken, Henk en Louis Kuitenbrouwer (alias Albert Kuyle), Albert
Helman en Gerard Knuvelder de bekendsten zijn.13 Dankzij een oudere mentor,
Hendrik Moller, kregen deze jongeren de gelegenheid hun tegendraadse culturele en
literaire denkbeelden te ventileren in Roeping. In tegenstelling tot de voorgaande
generatie katholieken, die zich had gemanifesteerd in tijdschriften als De katholiek
(1842-1919) en vooral Van onzen tijd (1900-1920), meenden de jongeren van 1920
dat katholieke schrijvers en critici zich niet moesten richten naar opvattingen die
eerder in het niet-katholieke literaire circuit waren geformuleerd (bijvoorbeeld de
opvattingen van Kloos), maar zelfbewust een eigen koers moesten uitzetten op
cultureel en literair gebied. Katholieken, zo meenden zij, moesten geen
achterhoedepositie innemen, maar leiding geven om zodoende de cultuur en literatuur
in katholieke zin te vernieuwen.14
Uit onvrede met de contemporaine cultuur, die van haar religieuze fundament was
losgeslagen, ontwikkelden de malcontente jongeren scherpe cultuur- en
maatschappijkritische standpunten die van meet af aan ook de literaire reflectie
bepaalden. Inspiratie vonden zij bij de vertegenwoordigers van het renouveau
catholique in Frankrijk, bij katholieke denkers als Léon Bloy en Jacques Maritain,
wiens kunsttheoretische verhandeling op neothomistische grondslag, Art et
scolastique, in 1919 was verschenen. Het verzet van de jongeren gold echter niet
alleen de literatuuropvattingen van de oudere generatie, maar ook de in hun ogen
bezadigde en zelfgenoegzame katholieke emancipatiecultuur die werd uitgedragen
door gezaghebbende geloofsgenoten als Gerard Brom (hoofdredacteur van De
beiaard), A.B.H. Gielen (redacteur van het recensietijdschrift Boekenschouw), W.H.
Nolens (de priester-politicus en voorzitter van de Rooms-Katholieke Staatspartij) en
de befaamde kanselredenaars Jacques van Ginniken en Borromeus de Greeve, twee
welbespraakte kopstukken van het rijke roomse leven. Veel roomse reputaties moesten
eraan geloven. Van de priesters, die sinds Schaepman in alle segmenten van het
katholieke leven de dienst uitmaakten, hadden de jonge non-conformisten danig hun
bekomst. Hoe controversieel de opvattingen van de jongeren waren in de ogen van
de behoudende clerus, blijkt uit het feit dat de jonge priesterstudent Willem Asselbergs
de eerste nummers van Roeping bemachtigde doordat zijn moeder de afleveringen
in een waskoffertje het seminarie binnensmokkelde.15
Ondanks het gemeenschappelijke verzet tegen de oudere generatie geloofsgenoten,
tegen het politieke en literaire establishment van de katholieke zuil en tegen
niet-katholieke generatiegenoten die zich groepeerden in tijdschriften als De stem
en De vrije bladen, liepen de meningen onder de jongeren spoedig uiteen. De
oprichting van nieuwe tijdschriften was het gevolg van deze scheiding der geesten.
In 1924 richtte een viertal radicaal-katholieke jongeren, Gerard en Henri Bruning,
Rob de Wilt en Frans Schaepman, in Nijmegen het blaadje De valbijl op, waarvan
slechts drie nummers verschenen (in april, mei en juni 1924) en waarin - onder het
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motto ‘wij willen uwe nekken treffen’ - ongeremd werd gescholden op het burgerlijke
en ‘bezadigde’ emancipatie-katholicisme, op de parlementaire democratie en op de
vrome poëzie van de priester-dichters. De invloed van de Franse radicaal-katholieke
polemist en pamflettist Léon Bloy was onmiskenbaar; notoire querulanten als Wouter
Lutkie en Erich Wichman behoorden tot de fans van het eerste uur.16
Een jaar later werd in Utrecht door Jan Engelman, Henk en Louis Kuitenbrouwer
en Willem Maas het maandblad De gemeenschap opgericht, waarin aandacht werd
gevraagd voor het specifiek artistieke in kunst en literatuur en waarin verzet werd
aangetekend tegen de ethisch-moralistische literatuurkritiek in Roeping en tegen de
roomse kunstbevoogding in een tijdschrift als Boekenschouw. Terwijl in De
gemeenschap - vooral bij monde van Engelman - de relatieve autonomie van de kunst
werd bepleit, domineerde in de literatuurkritiek van Roeping de ethische norm.17 Ook
in literair opzicht was de katholieke zuil allesbehalve een monoliet: naar buiten toe
maakte zij weliswaar een solide indruk, maar binnen knaagde de verdeeldheid.
Moller en Knuvelder betreurden de versplintering van krachten onder de katholieke
jongeren. Knuvelder was dan ook bepaald geen vriend van De gemeenschap. De
oprichting van het Utrechtse maandblad betekende een gevoelige aderlating voor
Roeping en Knuvelder - Mollers trouwste paladijn - liet geen gelegenheid onbenut
om ‘Utrecht’ vanuit Roeping te bestoken. Wat hij zijn Noordelijke geloofsgenoten
verweet was een teveel aan esthetiek ten koste van het katholieke belang. Op hun
beurt verweten Engelman en de zijnen hem gebrek aan esthetisch
onderscheidingsvermogen. Roeping was in hun ogen onartistiek en van weinig belang:
werkelijk literaire talenten bleven er weg. Dat Knuvelder niets moest hebben van De
gemeenschap bleek toen één van de meest getalenteerde jongeren, de ex-seminarist
Anton van Duinkerken, in 1927 (het jaar waarin hij redacteur werd van De tijd en
verhuisde naar Amsterdam) de overstap maakte van Roeping naar De gemeenschap.
Van Duinkerken was tussen 1924 en 1927 de inzet van touwtrekkerij tussen Jan
Engelman en Gerard Knuvelder, die hem beiden aan hun tijdschrift wilden binden
en elkaar overtroefden met honoraria. Van Duinkerkens uiteindelijke keuze voor De
gemeenschap schoot Knuvelder dan ook in het verkeerde keelgat. In een brief aan
Van Duinkerken van 22 november 1928 diskwalificeerde Knuvelder De gemeenschap
als ‘de meest moderne revue’ en noemde hij Van Duinkerkens medewerking aan dat
tijdschrift ‘een afgrijselijke mesalliance’:
In zoover Roeping 'n specifiek katholiek en zuidelijk belang is, acht ik je
daad in dit opzicht 'n vergissing: je benadeelt 'n katholiek en zuidelijk
belang ten voordele van een esteties (zeker niet katholiek) en noordelijk
belang. Voor jezelf zal het ten gevolge hebben dat je verestetizeert - en
dan ga je naar de bliksem, zoals Utrecht in diepste zin improductief is
geworden, dóór zijn esteticisme. [...] Utrecht haat het Zuiden, en dat zul
jij niet tegenhouden. [...] Utrecht neemt jou; niet omdat ze bizondere
kwaliteiten in je erkennen (gelóóf dat toch niet), maar omdat ze zo doende
't Zuiden menen uit te mergelen.18

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

155
Knuvelders sympathieën lagen meer bij de radicale Nijmeegse fractie. In 1924 had
hij een uitnodiging van Gerard Bruning, om met enige ‘parate exekuties’ mee te
werken aan De valbijl, weliswaar af moeten slaan uit loyaliteit jegens Moller19, maar
toen dit tijdschrift ter ziele was kregen radicalen als Henri Bruning, Ernest Michel
en Ton Kerssemakers van hem ruimschoots de gelegenheid om in Roeping hun
religieus radicalisme te ventileren in geëxalteerde scheldtirades tegen vooral
Engelman, Kuyle en van Duinkerken. Het radicaal-katholieke tijdschrift De paal opgericht in 1930 door Bruning, Michel, Kerssemakers en Ernst Voorhoeve als
voortzetting van De valbijl - had Knuvelders sympathie. In De morgen had hij De
paal verwelkomd als ‘een der reacties tegen het proces van verburgerlijking, van
arrivisme dat zich in de kring van de Gemeenschap aan 't voltrekken is.’20 Deze aanval
van Knuvelder op De gemeenschap leidde tot een korte polemiek in Roeping tussen
Knuvelder en Marsman, die het voor zijn Utrechtse katholieke vrienden opnam en
zijn medewerking aan Roeping beëindigde.21 Knuvelder bleef bij zijn stelling dat De
gemeenschap was verzand in burgerlijk arrivisme en in zijn eigen tijdschrift bood
hij de radicale querulanten Henri Bruning en Ernest Michel (een rabiate antisemiet
en psychopaat, zich noemende ‘Gods handgranaat’22) ruimschoots de gelegenheid
om hun gal te spuwen over De gemeenschap in het algemeen en over Van Duinkerken
in het bijzonder. Onder diens leiding zou De gemeenschap volgens Michel aanpappen
met de ‘heidenen’ van De vrije bladen, waarmee de ‘gearriveerde’ Utrechtsejongeren
Engelman, Van Duinkerken, Kuyle en Helman hun katholicisme verloochenden.23
De tirades van Bruning en Michel in Roeping aan het adres van Van Duinkerken
vormden de prelude op de scheldkanonnades tegen ‘Utrecht’ in De paal. In dit
integraal-katholieke tijdschrift, waarvan in 1930-1931 slechts negen nummers
verschenen, werd ongeremd gescholden op ‘de democratische plee’, op priesters en
politici, maar vooral op de ‘kunst- en moraalvervalscher’ Engelman en op ‘het orakel
der pedanten’ Anton van Duinkerken.24 Het verbale geweld in Roeping tegen De
gemeenschap was dan wel niet rechtstreeks afkomstig van Knuvelder, maar als
verantwoordelijk hoofdredacteur zette hij met Bruning en Michel grof geschut in
tegen ‘Utrecht’, terwijl hij zelf tussen de coulissen bleef.

Literatuuropvattingen: vorm noch vent
Gezien zijn sympathie voor het radicale, anti-burgerlijke katholicisme is het niet
verwonderlijk dat voor de literatuurcriticus Knuvelder de katholieke
levensbeschouwing de allesbepalende norm was. Morele en levensbeschouwelijke
criteria voerden de boventoon in zijn vele essays en kritieken uit de jaren twintig en
dertig. Kunst moest in zijn ogen niet gericht zijn op vormvernieuwing, maar op
levensvernieuwing. Het kunstwerk moest de eerlijke weergave zijn van een sterke
levensovertuiging en van een ongeschokt geloof. Toen Knuvelder in 1929 enkele
essays en kritieken bundelde onder de titel Zwervers, liet hij in de inleiding weten
dat zijn
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belangstelling niet in de eerste plaats literair was, maar dat hem vooral ‘de geestelike
(niet-literaire) waarden’ in een kunstwerk interesseerden en dat hij literatuur in de
eerste plaats wenste te beschouwen in de context van ‘de geestesgesteltenis van de
moderne europese mens.’ De opstellen waren geschreven vanuit ‘de zekerheid van
het Katholicisme, dat met wel-willend begrijpen van het standpunt der “anderen” in
eerste en laatste instantie zichzelf handhaaft tegenover dit standpunt.’25
Aan dit ‘wel-willend begrijpen’ waren echter wel duidelijke grenzen. Literatuur
die de juiste levensbeschouwelijke en ethische gerichtheid ontbeerde werd door
Knuvelder vaak onzachtzinnig afgewezen. Ronduit agressief en honend was zijn
recensie van Menno ter Braaks roman Hampton court (1931).26 Ook Van Duinkerken,
Helman en Panhuysen oordeelden negatief over de roman, maar geen van hen speelde
zozeer op de man als Knuvelder.27 Hampton court getuigde volgens hem van een
abjecte, nihilistische mentaliteit en van kil rationalisme. Ter Braak reageerde niet op
Knuvelders tirade, hij polemiseerde liever met Van Duinkerken. Du Perron had zijn
oordeel over ‘den heer Knuvelder’ al gereed. In een brief aan Marsman heet Roepings
hoofdredacteur ‘een van de schijnheiligste en geborneerdste smoelementen die het
iemand gegeven is te aanschouwen, zelfs in katholiek Polderland!’28
Het ligt gezien de ethische, morele en levensbeschouwelijke dominant in
Knuvelders kritieken voor de hand dat hij afwijzend stond tegenover veel
contemporaine literatuur, die met de katholieke moraal op gespannen voet stond. In
het speciaal-nummer van De vrije bladen over de moderne film (1926) mistte hij
‘het etiese element’.29 In de moderne literatuur ontwaarde Knuvelder alom ‘decadentie’
en ‘destructie’. Het werk van een schrijver als Vestdijk vond hij kil-cerebraal, Meneer
Visser's hellevaart weerzinwekkend. Zijn afkeer van het tijdschrift Forum kwam
rechtsreeks voort uit zijn verzet tegen de geest van het intellectueel nihilisme die hij
in het tijdschrift van Ter Braak, Du Perron en Vestdijk - ‘deze allerijselijkste
boven-Moerdijkse harken’ - ontwaarde.30 Van poëzie eiste hij dat deze niet
individualistisch maar ‘volks’ was, wortelend in het volle leven en in het katholieke
geloof. Keer op keer benadrukte hij de sociale functie van literatuur. Goede literatuur
moest getuigen van ‘menselijke bewogenheid’, ‘gemoedswarmte’ en ‘levensliefde’
- trefwoorden waarmee ook Van Duinkerken zijn recensies doorspekte.31 Knuvelder
noemde het de taak van de criticus ‘de producten onzer romanciers te toetsen op
méér dan hun artistieke raffinement alléén.’32 Literaire autonomie achtte hij dan ook
ronduit verwerpelijk.
In 1931 nam hij de gelegenheid te baat zijn poeticale kaarten op tafel te leggen.
In Roeping publiceerde hij een uitgebreide recensie van Prisma, de in 1930 door
D.A.M. Binnendijk samengestelde en ingeleide bloemlezing uit de Nederlandse en
Vlaamse poëzie van na 1918. In zijn inleiding had Binnendijk - aansluitend bij Nijhoff
en in oppositie tot het ethisch humanisme van Dirk Coster - de autonomie van de
poëzie verdedigd. De programmatische inleiding van Prisma vormde de aanleiding
tot het bekende ‘Vorm of vent’-debat, een literaire polemiek tussen de voorstanders
van een onafhankelijke, autonome poëzie en critici die in het literai-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

157
re werk in de eerste plaats een sterke persoonlijkheid wilden ontmoeten en zich
verzetten tegen de in hun ogen mystificerende theorieën over ‘vormkracht’,
‘transformatie’ en ‘ontpersoonlijking’.33 Op grond van de vooropgestelde eenheid
van kunst, religie en moraal verwierpen de katholieken zowel de opvattingen van de
formalisten Nijhoff en Binnendijk, als die van de ventisten Ter Braak en Du Perron:
vorm noch vent dus. In een ludieke satire nam de redactie van De gemeenschap in
de polemische rubriek ‘Hagel’ het debat op de korrel door de standpunten van beide
partijen belachelijk te maken en de hele polemiek te reduceren tot een onbenullige
dorpsruzie.34
Knuvelders reactie op het debat was aanmerkelijk serieuzer, de hilariteit van De
gemeenschap was niet aan hem besteed. In zijn recensie van Prisma ventileert
Knuvelder zijn eigen levensbeschouwelijk gefundeerde poetica in oppositie tot de
autonomistische poëzie-opvatting van Binnendijk.35 Knuvelder noemt Binnendijks
uiteenzetting over het beschermd domein der poëzie en creatieve vermogen van het
gedicht onzinnig en onjuist: ‘alsof er een soort immanente kracht in de poëzie-zelf
zou schuilen!’ Wanneer de ‘zonderlinge aesthetika’ van Binnendijk ingang vindt,
zal de poëzie volgens Knuvelder volledig van de werkelijkheid vervreemden met als
resultaat: steriel estheticisme en een misplaatste vergoddelijking van de poëzie.
Is het niet merkwaardig: dat zo goed als niets uit het huiveringwekkend
groots, katastrofaal gebeuren rondom ons: de dreigende ondergang van
het avondland, de ondergang van de katholieke beschaving in het Westen,
het iedere dag een schrede verder overgeleverd worden van de europese
kultuur aan de barbaren - dat niets van dit alles schijnt door te dringen in
het artistiek bewustzijn van onze kunstenaars?
Uit zijn Prisma-kritiek blijkt dat literatuurkritiek en cultuurkritiek bij Knuvelder
direct in elkaars verlengde lagen. Telkens dook in zijn recensies de tijdgeest op en
werd de stand van de literatuur gerelateerd aan de vermeende crisis in de Westerse
cultuur. Dit cultuurkritisch standpunt deelde Knuvelder met zijn katholieke
generatiegenoten. Zij schreven deze cultuurcrisis toe aan een viertal historische
breuklijnen sinds de (katholieke) Middeleeuwen: de protestantse reformatie, de
humanistische renaissance, de rationalistische verlichting en het moderne liberalisme
en kapitalisme, vier wezenlijk anti-katholieke ‘revoluties’ waartegen de Kerk zich
teweer moest stellen. De Franse revolutie van 1789 had volgens hen het katholieke,
religieuze fundament ondermijnd en een algehele geestelijke en zedelijke ontbinding
veroorzaakt. De loopgraven van Verdun waren voor de katholieke jongeren het
onomstotelijke bewijs dat de moderne Westerse cultuur was vastgelopen en dat een
groots en integraal katholiek herstel noodzakelijk was - een renouveau catholique
in de geest van de Franse katholieke denkers Léon Bloy en Jacques Maritain, een
‘katholieke reconstructie’, zoals de ondertitel van De gemeenschap aanvankelijk
luidde.36
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Het non-conformisme van de katholieke jongeren op cultureel en literair gebied kreeg
een politieke invulling in een uitgesproken verzet tegen moderne zaken als liberalisme,
kapitalisme en parlementaire democratie en - bij enkelen - in een groeiende
belangstelling voor de rechts-radicale stromingen die in Europa terrein wonnen: het
fascisme van Mussolini en Franco en (in mindere mate) het nationaal-socialisme van
Hitler. Ook deze politieke stromingen keerden zich immers tegen de moderne
samenleving, die de beginselen van de Franse revolutie tot grondslag had.37

Cultuuropvattingen: de revolutie van rechts
Zowel in De gemeenschap als in Roeping werd kritiek geleverd op de parlementaire
democratie, maar terwijl in het eerstgenoemde tijdschrift het rechts-radicalisme werd
getemperd door redacteuren als Van Duinkerken en Engelman, trok Knuvelder in
Roeping radicale consequenties uit zijn principiële kritiek op kapitalisme en
democratie. In 1929 opende de redactie van Roeping een ‘Politieke kroniek’ die werd
verzorgd door J.A. Vervaart, een kritische voorstander van de democratische
staatsvorm en een opponent van het rechts-radicalisme onder geloofsgenoten.38 Uit
het gegeven dat hoofdredacteur Knuvelder democratisch gezinde katholieke politici
als Vervaart en Max van Poll aan het woord liet, blijkt dat hij aanvankelijk niet
onwelwillend stond tegenover de parlementaire democratie en de politiek van de
RKSP, die in De gemeenschap toen al geruime tijd onder vuur lagen. Maar beginjaren
dertig ging ook Knuvelder in de aanval tegen de katholieke politieke leider Nolens
en pleitte hij voor een principiële katholieke politiek ‘die niet met handen en voeten
gebonden is aan afspraken met andere vaag-kristelike partijen.’39 In zijn redactionele
inleiding tot de tiende jaargang van Roeping ventileerde Knuvelder onverhuld zijn
katholiek-volkse idealen.40 Het Italiaans fascisme moest de Nederlandse katholieken
tot voorbeeld dienen in hun strijd voor een nieuwe wereld. De contouren van die
nieuwe wereld tekenden zich volgens hem elders in Europa al af:
Door een juist en takties aanwenden der nationale krachten heeft Mussolini
van een tweederangse, aan corruptie overgeleverde volksgemeenschap
een natie gemaakt welke in haar staatsformatie haar taak in de wereld
eerder zal overschatten dan vergeten. Al te menselike overdrijvingen
mogen echter de juistheid van het beginsel niet in verdenking brengen.
In een reeks opstellen in Roeping pleitte Knuvelder begin jaren dertig voor een
wending naar rechts, waarbij hij beurtelings een lans brak voor het syndicalisme, de
Action Francaise, het Italiaans fascisme en voor het nationaal-socialisme in Oostenrijk
en Duitsland. Wat Knuvelder voor ogen stond was een centraal geleide volksstaat
onder de eenhoofdige leiding van een souvereine monarch met Brabant als centrum.
Nationalistische en Groot-Nederlandse sentimenten bepaalden de teneur van
Knuvelders politieke vertogen in Roeping en van zijn spraakmakende
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boeken Bezuiden de Moerdijk (1929), Vanuit wingewesten; een sociografie van het
Zuiden (1930), Het rampjaar 1830 (1930), De mythe van Nederland (1932) en Volk
en staat (1936).41 De ‘Nederlandse stam’ moest volgens Knuvelder in één
staatsverband worden ondergebracht. In Roeping brak hij een lans voor een
autoritair-corporatieve nationale staat die een ‘organiese eenheid’ zou vormen en
waarin zou worden afgerekend met individualisme, kapitalisme en democratie nivellerende vruchten van de gehate Verlichting. De rechtse revolutie zou volgens
Knuvelder een einde moeten maken aan de chaos die het moderne denken had
veroorzaakt en de ‘natuurlijke orde’ - die natuurlijk een katholieke orde is herstellen.42 Voor een democraat als Vervaart was toen geen plaats meer in Roeping.
In 1933 kreeg hij zijn congé:
De geest van Roeping gedoogt niet langer, dat op haar bladzijden - in een
zogenoemde, regelmatig verschijnende ‘Politieke kroniek’ - als ‘de’
politieke beschouwingswijze de parlementairdemokratiese gehuldigd
wordt.43
In 1933 mondde Knuvelders pleidooi voor een krachtige Nederlandse
volksgemeenschap uit in een uitgesproken positieve waardering van de
Machtsübernahme door Hitler. Zijn opstel ‘Hitler’ is één grote lofzang op de door
de Nazi's bewerkstelligde ‘Duitse revolutie’ - een contrarevolutie die een afrekening
inhield met de ongewenste erfenis van de Franse revolutie.44 In Duitsland - aldus
Knuvelder - krijgt Europa een laatste kans:
De Duitse Revolutie van 1933 overwon de Franse Revolutie en haar
beginselen: opnieuw, na Italië, aanvaardt een staat thans weer het organiese
gemeenschapsbeginsel boven het individualistiese vrijheidsbeginsel. Alle
consequenties volgen: de liberale demokratie houdt op te bestaan,
dientengevolge de partijstaat. Tegenover het Rationalisme, in de Godin
van de Rede anderhalve eeuw her ten troon verheven, wordt het - ten dele
irrationele leven geplaatst.
Bezorgde geloofsgenoten als Engelman en Van Duinkerken moesten zich volgens
Knuvelder maar niet te veel vergapen aan de onvermijdelijke excessen waarmee de
‘Duitse revolutie’ nu eenmaal gepaard ging. Intussen ondernam Knuvelder verwoede
pogingen om een ‘Bond van katholieke fascisten’ van de grond te krijgen, maar daar
wist zijn Eindhovense schoolbestuur een stokje voor te steken.45 Dat de revolutie van
rechts in Gerard Knuvelder een warm pleitbezorger had, bleek nog eens in het artikel
‘Gleichschaltung’ uit 1933. De teneur van dit stuk is radicaal antisemitisch.46
De Jodenmacht, innig gelieerd aan de Vrijmetselarij, verderft de wereld.
Het is, zonder meer, een kwestie van zelfbehoud deze onduldbare tyrannie
te breken. En Hitler doet goed werk, bijv. als hij de Berlijnse drukpers tot voor kort voor 90 pCt in handen van Joden - hun klauwen ontrukt om
ze terug te geven aan het eigen volk.
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Ook voor de literatuur zou de autoritaire volksstaat naar Duitse snit volgens Knuvelder
een vruchtbare voedingsbodem zijn. Er zou immers worden afgerekend met ‘de
volslagen anarchie in het kunstleven’ en met ‘de spoorloosheid in de letterkunde,
die zelfs Katholieken op een dwaalspoor brengt’.47 Ook de openbare
boekverbrandingen waartoe de Nazi's waren overgegaan hadden Knuvelders
volmondige instemming, immers
Men kan met de Duitse staat slechts erkennen, dat een massa literatuur
slechts Schund is, morele Schund in enger zedelik opzicht, in breder opzicht
tegen de geest, de goede zeden en gewoonten des volks. [...] Rotte plekken
dienen grondig uitgesneden te worden. Hebben wij respekt voor de mannen,
die aandurven de moedige daad welke onsympathiek maakt...althans in
de oogen der liberale esthetelingen!48
Het verbranden van boeken werd een repeterend motief in de kritieken van Knuvelder.
Zijn recensie van een werk van W.A. Wagenaar besloot hij met de uitroep: ‘Dit boek
roept om de brandstapel.’49
In De nieuwe eeuw had Engelman naar aanleiding van ‘Hitler’ en ‘Gleichschaltung’
zijn bezorgdheid uitgesproken over de geestelijke gezondheid van Knuvelder.50 Deze
had echter zijn vertrouwen gesteld op de revolutie van rechts en zijn ideeën werkte
hij uit in een speciale aflevering van Roeping (april 1934), getiteld ‘Vernieuwing
van het staatsbestel; essay over de revolutie van rechts en de katholieke staatsleer’.
De staatkundige vernieuwing zou haar beslag moeten krijgen in een nationale variant
van het fascisme en nationaal-socialisme: een corporatief ingerichte staat onder
eenhoofdige leiding, waarin ‘natuurlijke orde’ en ‘organiese eenheid’ zouden heersen
en waarin liberalisme en communisme kansloos zouden zijn. Knuvelder noemde
zich bij deze gelegenheid ‘demofiel’, maar geen ‘democraat’.51 In de loop van de
jaren dertig distantieerde Knuvelder zich van Nazi-Duitsland en van het
rechts-extremisme. Hij raakte teleurgesteld door de uitkomst van de ‘Duitse
contra-revolutie’. De voornaamste reden waarom hij afstand nam van Hitler was
echter gelegen in het feit dat de Führer de rechten van de Duitse katholieken niet
respecteerde.52 Ook het gegeven dat het Nederlandse episcopaat bij herhaling
waarschuwde tegen het nationaal-socialisme het het lidmaatschap van de NSB ten
strengste verbood, heeft mogelijk bijgedragen aan Knuvelders bezinning. Anders
dan een aantal van zijn meer radicale geloofsgenoten kwam Knuvelder nog voor de
pogroms van de Reichskristallnacht (1938) terug op zijn nazistische sympathieën.
De oprichting van de Nederlandse Unie in augustus 1940 - die met ‘erkenning van
de gewijzigde verhoudingen’ een positie tussen het Nederlandse volk en de bezetter
wilde innemen en daarbij pleitte voor een Nederlands autoritair-corporatief systeem
onder Duitse bescherming -juichte hij evenwel toe.53
Het politieke debat over de revolutie van rechts werkte in de jaren dertig als een
splijtzwam onder katholieke literatoren. Terwijl Gerard Knuvelder zich gaandeweg
distantieerde van het rechts-extremisme sloot zijn broer Louis zich aan bij Arnold
Meijers
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Zwart Front en nam hij zitting in de redactie van De nieuwe gids toen dit tijdschrift
onder redactie van Alfred Haighton een nationaal-socialistische koers ging varen.54
Ook binnen De gemeenschap leidde het debat over kunst, maatschappij en
katholicisme tot een scheiding der geesten, waarbij vooral Engelman en Kuyle
tegenover elkaar kwamen te staan. Eind 1933 resulteerde deze controverse in het
vertrek van de gebroeders Kuitenbrouwer uit de redactie van De gemeenschap en in
de oprichting van De nieuwe gemeenschap, waarvan het eerste nummer in januari
1934 verscheen en dat al spoedig opteerde voor een nationaal-socialistische koers.55
Engelman en Van Duinkerken bonden in De gemeenschap de strijd aan tegen fascisme
en nationaal-socialisme, spraken zich uit tegen Franco en namen in 1936 samen met
onder anderen Ter Braak, Du Perron en Romein enige tijd zitting in het Comité van
Waakzaamheid.56
In de eerste oorlogsjaren werden de tijdschriftredacties gedwongen zich te
conformeren aan de nationaal-socialistische cultuurpolitiek, hetgeen de opheffing
van een groot aantal bladen tot gevolg had. Slechts enkele tijdschriften bleven
gespaard. Terwijl De gemeenschap in september 1941 door het Referat Zeitschrifien
‘polizeilich verboten’ werd, kon Roeping gedurende de bezettingsjaren blijven
verschijnen (met een korte onderbreking van juli 1941 tot januari 1942). De gehele
redactie en alle vaste medewerkers waren toegetreden tot de Kultuurkamer en deze
inschikkelijkheid werd beloond, op voorwaarde dat het tijdschrift zich buiten elke
politieke discussie zou houden.57 In mei 1944 was de papierschaarste zo groot dat
ook Roeping van het toneel verdween. Enkele maanden later verruilde Knuvelder
het hoofdredacteurschap van Roeping voor dat van het weekblad De nieuwe eeuw.
Toen dit weekblad eind december 1944 weer begon te verschijnen vanuit het bevrijde
Eindhoven opende hij het eerste nummer met het redactionele hoofdartikel ‘Na de
catastrophe’, waarin hij zijn landgenoten opriep de nationale wederopbouw vanuit
het bevrijde Brabant krachtig ter hand te nemen.58
Anders dan geloofsgenoten als Albert Kuyle, Henk Kuitenbrouwer, Gerard
Wijdeveld, Chris de Graaff, Henri Bruning en zijn broer Louis bezondigde Gerard
Knuvelder zich niet aan actieve collaboratie met de Duitse bezetter (bijvoorbeeld
door zich als correspondent te binden aan de Kultuurkamer).59 Dat zal vermoedelijk
de belangrijkste reden zijn geweest dat hij uiteindelijk niet werd gedaagd voor
zuiveringscommissies als de Ereraad voor de Letterkunde en geen publicatieverbod
kreeg opgelegd. Bovendien was een vooraanstaand geloofsgenoot als Anton van
Duinkerken maar al te graag bereid hem waar nodig de hand boven het hoofd te
houden. Van Duinkerken zorgde er zelfs hoogstpersoonlijk voor dat Knuvelder zich
niet tegenover de Ereraad behoefde te verantwoorden over zijn beleid als redacteur
van Roeping tijdens de oorlogsjaren, toen op een dergelijk onderzoek werd
aangedrongen.60 Men kan zich (met biograaf Van der Plas) verbazen over zoveel
praktisch-christelijke barmhartigheid van Van Duinkerken ten aanzien van de man
die tijdens de oorlogsjaren zijn taken bij De tijd overnam."61 Met Van Duinkerkens
aanval op Joostens dissertatie in het achterhoofd krijgt diens grote mededogen met
‘foute’ geloofsgenoten echter een andere dimensie
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Natuurlijk wist Van Duinkerken anno 1964 maar al te goed dat er onder de
vooroorlogse katholieke jongeren - waartoe hij ook zelf behoord had als redacteur
van respectievelijk Roeping en De gemeenschap - velen waren die zich expliciet
voor de rechtse revolutie hadden uitgesproken. Enkelen van hen gingen na mei 1940
over tot openlijke collaboratie met de Duitse bezetter en conformeerden zich aan de
nationaal-socialistische cultuurpolitiek, terwijl Van Duinkerken als fervent anti-fascist
werd geïnterneerd in het gijzelaarskamp St. Michielsgestel. Hoewel Van Duinkerken
geen enkel begrip kon opbrengen voor de fascistische en nationaal-socialistische
sympathieën van zijn ‘foute’ geloofs- en generatiegenoten is hij hen na de oorlog
niet erg hard gevallen. Als adviseur van de Ereraad voor de Letterkunde stelde Van
Duinkerken zich na 1945 zelfs tot doel ‘de vonnissen over katholieke schrijvers tot
een minimum beperkt te houden’ en nam hij enkele geloofsgenoten die van
collaboratie werden beschuldigd in bescherming, onder wie Gerard Wijdeveld, Henri
Bruning en Paul Vlemminx.62 Geen moeite was hem teveel om hen buiten schot te
houden: de vuile was van de kleine en grote collaboratie onder katholieken mocht
in geen geval buiten worden gehangen; voor alles diende de katholieke eenheid
bewaard te blijven, zeker ten overstaan van de buitenwereld. De katholieke
‘foutgangers’ waren in Joostens boek echter prominent aanwezig. Knuvelder zelf
heeft na de oorlog met geen woord gerept over zijn vroegere rechtsradicale
sympathieën. In zijn memoires Onachterhaalbre tijd schreef hij dat hij zich tijdens
de oorlogsjaren - ‘in afwachting van de ondergang van het Derde Rijk’ - vooral bezig
hield met het schrijven van zijn nieuwe literairhistorische Handboek. 63 In hun
televisiedocumentaire De nieuwe gemeenschap en het ideaal (1977) vroegen K.
Schippers en Kees Hin hem naar diens rechtse sympathieën in de jaren dertig. De
grijze pilaarheilige keek wazig voor zich uit, leek de vraagsteller te negeren en begon
spontaan te verhalen over een Maria-openbaring.64

Besluit
In het Nederlandse literaire veld van het interbellum waren de katholieke jongeren
prominent aanwezig en in de niet-zuilgebonden tijdschriften zag men zich voortdurend
genoodzaakt een standpunt tegenover hen te bepalen. Hun sterk polemische optreden
in periodieken als De nieuwe eeuw, Roeping, De valbijl en vooral De gemeenschap
en hun geprononceerde anti-moderne cultuurkritiek trokken de aandacht van
niet-confessionele auteurs. Zij wekten het verzet van Ter Braak en oefenden grote
aantrekkingskracht uit op Marsman, die zich gedurende enkele jaren met de zaak
van zijn katholieke generatiegenoten engageerde (zeer tot ongenoegen van zijn
vrienden Ter Braak en Du Perron). Men hoeft de jaargangen van De vrije bladen en
Forum maar door te lezen om te zien hoe sterk het literaire speelveld tussen de
wereldoorlogen door de katholieke jongeren werd bepaald. Dat wij tegenwoordig
geen ‘esthetisch genoegen’ meer beleven aan hun werk is een andere kwestie, die
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met literatuur geschiedschrijving naar mijn mening weinig te maken heeft.
Als representant van de katholieke schakering in het literaire veld werd Knuvelders
stem in de jaren twintig en dertig gehoord (al nam hij in de literaire constellatie van
het interbellum een minder centrale plaats in dan Van Duinkerken, die zich als criticus
profileerde in onder andere De tijd, De gemeenschap en De gids en doorlopend
polemiseerde met ‘moderne ketters’ als Ter Braak). Uit de casus ‘Knuvelder’ blijkt
hoe sterk het literaire debat in deze periode werd bepaald door ideologische conflicten
en breuklijnen en hoezeer de literaire reflectie met het politieke engagement verknoopt
was.
Het is niet mijn bedoeling geweest om - in navolging van Martin van Amerongen
en Adriaan Venema - Knuvelder postuum voor het literair-politieke tribunaal te
dagen.65 Waar het zijn ideologische ‘foutgang’ betreft liggen de zaken bij Knuvelder
genuanceerd, zeker wanneer men zijn engagement met de revolutie van rechts
vergelijkt met de radicale collaboratie van bijvoorbeeld Henri Bruning, die in 1940
lid werd van de NSB, tijdens de oorlog werkzaam was bij het ‘Departement van
opvoeding en kultuurbescherming’, redacteur was van het orgaan van de Kultuurkamer
De schouw, zich profileerde als strijdbaar dichter voor de Nieuwe Orde, nog in 1944
begunstigend lid werd van de SS, voor uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer
een bloemlezing samenstelde van nationaal-socialistische poëzie (Gelaat der dichters,
1944) en na de oorlog een gevangenisstraf van ruim twee jaar en schrijfverbod van
tien jaar kreeg opgelegd. Wel roept ook Knuvelders engagement een aantal vragen
op. In hoeverre kwam zijn rechts-extremisme voort uit oprechte sociale bekommernis?
In hoeverre liet hij zich beïnvloeden door nog radicalere geloofsgenoten als Bruning
en Wijdeveld? Maar ook: hoe kon deze man - die literatuur beoordeelde met de
katholieke geloofsartikelen in de hand, die opponeerde tegen ‘liberale esthetelingen’,
die in 1933 tekeer ging tegen ‘literaire Schund’ en die zonder reserves de
boekverbrandingen in Nazi-Duitsland verdedigde - hoe kon uitgerekend hij zich na
de oorlog ontpoppen tot onze nationale literatuurgeschiedschrijver, auteur van een
vierdelige literatuurgeschiedenis waarvoor hem in 1961 het eredoctoraat door de
Universiteit Utrecht werd toegekend? Ik zie twee mogelijke verklaringen. In de eerste
plaats werd er na de oorlog afgerekend met degenen die zich aan openlijke en actieve
collaboratie hadden bezondigd, reden waarom Knuvelder, met de hulp van Van
Duinkerken, de dans ontsprong. In de tweede plaats kan Knuvelders naoorlogse
succes worden verklaard uit de culturele transformatie na de oorlog: de snelle
ontmanteling van de katholieke zuil betekende ook het einde van het katholieke
literaire circuit. De gemeenschap werd niet heropgericht, Roeping ging in 1963 over
in Raam en stierf een zachte dood. Weinigen toonden nog belangstelling voor de
vooroorlogse katholieke literatuur en met deze literatuur ging ook de criticus
Knuvelder tenonder. Uit zijn as verrees de literatuurgeschiedschrijver. De jaargangen
van Roeping werden keurig bijgezet in de bibliotheekmagazijnen en over zijn politieke
en maatschappelijke denkbeelden zweeg Knuvelder wijselijk.
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Stand van zaken:
De kinderschoenen ontgroeid.
Over jeugdliteratuurstudie in Nederland
1. Literaire jeugdliteratuur
In De reizen van de slimme man (1988) raakt Niels gefascineerd door de klanken
van Homerus. Het horen voorlezen van de Odysseia brengt hem er zelfs toe voor het
gymnasium te kiezen, omdat hij het Homerus-epos dan zelf leert lezen. De jeugdroman
van Imme Dros is het verhaal van Niels in twee opzichten, want het gaat over hem
en hij lijkt het zelf te schrijven. Aan het slot van het boek begint het verhaal dat Niels
zal schrijven en het is dus alsof we zìjn tekst zojuist hebben gelezen. In die tekst is
soms bijna letterlijk de Odysseia te horen. Zo is er een scène aan het Noordzeestrand
waar Niels indruk probeert te maken op zijn buurvrouw die filmster is. Maar hij
stuntelt met zijn surfplank en raakt onder zijn ‘vlot’ en dan lezen we:
de plank kantelde, sloeg tegen mijn hoofd en alles was verloren...
‘... verloren verloren de slag is verloren vlucht! vlucht! terug naar de kust!
terug naar de zee en de schepen mannen geen tijd verliezen! verzamelen
daar bij de tenten Wacht de bevelen! Hee jij! Jij ook. Wat doe je? Wie ben
je? Van wie de zoon, met wie gekomen, wie is je leider?...’
Hij had het tegen mij, de wildvreemde wildeman met zijn vervaarlijke
gebrul, maar in de paniek van het ogenblik kon ik wegkomen zonder
antwoord te geven, ik rende mee met mannen om mij heen, ze verdrongen
zich, persten me tussen zich in, zodat ik geen adem kon halen, ik stikte...
(Dros 1993, 98)
In de tekst vindt een vereenzelviging plaats tussen Niels en de Griekse helden van
Homerus, doordat de moderne jeugdroman zinspeelt op het klassieke epos. De reizen
van de slimme man bevat meer verwijzingen naar andere literatuur en gaat (ook)
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over het vertellen of schrijven van verhalen. Intertekstualiteit en metafictie: de
moderne Nederlandse jeugdliteratuur heeft postmoderne trekken, want ook andere
kinderboekenschrijvers dan Imme Dros zijn in hun literaire vormen van deze tijd.
Het traditioneel vertelde verhaal is inmiddels aangevuld met een diversiteit aan
literaire vormgevingstechnieken die dat recht-toe-recht-aan verhaal ondermijnen.
De wezen van Woesteland (Margriet Heymans, 1997) bestaat uit vier
ineengestrengelde verhalen, Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje (1997)
biedt een heel eigen kijk van Wim Hofman op het door de Grimms overgeleverde,
maar ook al door hèn bewerkte, sprookje, Paul Biegels Nachtverhaal (1992) is een
interessante variant op de Sheherazade-vertelsituatie (het ultieme vertellen, zeg maar),
bij Toon Tellegen overheerst de verwondering en bij Joke van Leeuwen doen de
illustraties daadwerkelijk mee bij de opbouw van het verhaal. De jeugdliteratuur
evolueerde, zoals Nikolajeva (1996) vaststelde naar complexiteit en sophistication
op alle verhaalniveaus.1 Gezien deze voorbeelden is het niet verwonderlijk dat in het
jeugdliteratuuronderzoek de literaire vormgeving kan worden bestudeerd op een
wijze die bekend is uit de romananalyse, het intertekstualiteitsonderzoek, of het
bestuderen van poëtica's. In de Angelsaksische academische wereld, waar ‘Children's
literature’ al langer ingeburgerd is, kon dan ook een overzicht van benaderingswijzen
verschijnen (Hunt 1999), met essays over de historische en culturele context, taal en
stijl, lezers van en rolpatronen in kinder- en jeugdboeken. De semiotiek van het
prentenboek staat er naast de dieptepsychologische analyse, het reader-response
criticism naast het intertekstualiteitsonderzoek. Bij die laatste benadering van
jeugdliteratuur inventariseerde Christine Wilkie bijvoorbeeld verschillende vormen
van relaties tussen jeugdliteraire teksten: niet alleen citaten en verwijzingen komen
voor, maar er zijn ook parodieën en niet te vergeten - ik kom daar later nog op terug‘genre texts’, ‘clusters of codes and literary conventions grouped together in
recognisable patterns which allow readers to expect and locate them’ (Wilkie 1999,
132). Een inmiddels fameus voorbeeld is ‘het prentenboek waar intertekstualiteit aan
huis wordt bezorgd’ (Mooren 2000, 323), The Jolly Postman (Ahlberg 1986), waarin
ontmoetingen plaats vinden tussen figuren uit verschillende sprookjes, want ‘de
postbode [brengt] bestellingen rond die regelrecht uit de Schatkamer van de
Kinderliteratuur komen’ (id).
De tijd dat Brave Hendrikken de moraal domineerden in het kinderboek, of dat
Dik Trom, Pietje Bell en Kruimeltje voor pedagogische tweespalt zorgden, lijkt
voorbij. Natuurlijk is de opvoedkundige dimensie niet verdwenen, maar het is
overduidelijk dat het moderne Nederlandse kinderboek ook literair gekwalificeerd
is. Meer dan ooit kan het onderzoek van jeugdliteratuur gericht zijn op de wijze
waarop verhaal en moraal voor kinderen vorm krijgen.2
Ongetwijfeld heeft de literaire emancipatie van de moderne jeugdliteratuur het
aanzien van het kinderboek als studie-object vergroot. De groeiende aandacht voor
kinder- en jeugdboeken leidde echter ook en vooral tot andere vragen, zoals die naar
de afbakening van het object. De beperking tot bellettrie of fictie blijkt bijvoorbeeld
niet vruchtbaar in het jeugdliteratuuronderzoek, zeker niet als het om historische
teksten
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gaat. En wie voor kinderen geschreven boeken als object kiest, krijgt zicht op méér
tekst(soort)en dan die van de literaire canon. Zulke grensverleggingen brengen nieuwe
domeinen voor de jeugdliteratuurstudie onder de aandacht.

2. Enkele feiten over jeugdliteratuuronderzoek
Het jeugdliteratuuronderzoek staat in Nederland nog in de kinderschoenen, al is er
naast de literaire emancipatie van het kinder- en jeugdboek wel degelijk ook een
opmerkelijke groei van wetenschappelijke aandacht. Het is gebruikelijk om de literaire
rijping van het kinderboek af te leiden uit het instellen van prijzen, zoals Gouden
Griffels en Gouden Zoenen, de Woutertje Pieterse prijs, expliciet als literaire prijs
bedoeld, en uiteraard de driejaarlijkse Theo Thijssen prijs die naar aard (oeuvreprijs)
en status vergelijkbaar is met de PC Hooftprijs.3
Het volwassen worden van de jeugdliteratuurstudie in Nederland blijkt onder meer
uit de publicatie van een volwaardige, grotendeels door academici geschreven,
geschiedenis van de Nederlands (talig)e jeugdliteratuur, De hele Bibelebontseberg
(1998) en het verschijnen van dissertaties gewijd aan opvattingen over kinderliteratuur
in Nederland sinds 1880 (Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken?, 1989), de
geschiedenis van het schrijverschap van Annie M.G. Schmidt (Joke Linders, Doe
nooit watje moeder zegt, 1999), de positie van Petronella Moens in het culturele
leven (Ans Veltman-van den Bos, Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin van
't Vaderland, 2000), of aan cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken
(Piet Mooren, Het prentenboek als springplank, 2000).
Inmiddels bekleedt Helma van Lierop de Annie M.G. Schmidt-leerstoel voor
kinder- en jeugdliteratuur aan de universiteit van Leiden, zijn er aan andere
Nederlandse universiteiten regelmatig colleges over jeugdliteratuur en is in 2001
weer de tweejaarlijkse L.M. Boerlage-prijs voor scripties over jeugdliteratuur
uitgereikt. Er is een Stichting ter Bevordering van de Studie van Kinder- en
Jeugdliteratuur die zich manifesteert via onderzoeksgroepen en vooral via het
tijdschrift Literatuur zonder Leeftijd dat inmiddels aan de 15e jaargang toe is. Het
tijdschrift registreert nauwkeurig wat er gebeurt in het jeugdliteratuuronderzoek in
Nederland en Vlaanderen en signaleert (en beoordeelt) ook buitenlandse studies op
dit vakgebied.4
Het jeugdliteratuuronderzoek verwierf zich dus ook in Nederland inmiddels een,
weliswaar nog steeds bescheiden, plaats in de infrastructuur van de literatuurstudie
en wist zich aardig te nestelen in het literaire veld.

3. Het verschijnsel jeugdliteratuur
In de geschiedenis van de jeugdliteratuur deden zich herhaaldelijk meningsverschillen
voor die zich heel goed lenen voor onderzoek naar opvattingen over jeugdlite-
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ratuur. Ze berusten nogal eens op verschillen van inzicht in opvoeding en moraal en
die leidden onder meer tot het afwijzen of juist aanbevelen van lectuur. Het sprookje
werd bijvoorbeeld afgewezen door sommige Verlichtingspedagogen, aan het eind
van de negentiende eeuw pleitten sommige opvoeders voor een esthetische benadering
van het kinderboek, groepen maatschappijkritische ouders stelden lijsten samen van
‘politiek correcte’ kinderboeken, etc. Aan het eind van de twintigste eeuw twistte
men over vragen als: hoe moeten kinderboeken zijn, opdat de kinderen ze zullen
lezen? Moet er bij het beoordelen van jeugdliteratuur niet speciaal aan de doelgroep
worden gedacht? Het zijn geschillen die niet met wetenschappelijke criteria kunnen
worden beslecht, omdat ze tot normatieve (pedagogische?) uitgangspunten zijn te
herleiden. Toch hebben ook academische literatuurbeschouwers zich als pariticipant
in de discussie gemengd. Ik beschouw dat als een kinderziekte van de
jeugdliteratuurstudie. De diversiteit aan opvattingen daarentegen zie ik als waardevol
onderzoeksmateriaal en daarom vestig ik de aandacht op twee recente discussies.
Anne de Vries (1990) geniet de ietwat twijfelachtige eer -zijn betoog was
genuanceerder dan uit sommige reacties zou kunnen blijken- in een lezing een van
die discussies te hebben gestimuleerd. Hij vroeg zich hardop af of het echte kinderboek
zou gaan verdwijnen, nu de literair vormgegeven kinderboeken de belangrijkste
prijzen krijgen. Kunnen kinderen de boeken nog wel lezen die voor hen bestemd
zijn? Zoals gezegd lijkt me dit geen academisch beslisbare kwestie. Het lijkt me
eerder een zorg voor opvoeders, want de discussie kan niet zonder normatieve ingreep
worden beslist. Datzelfde lijkt me het geval bij klachten over het
beoordelen-met-volwassen-maatstaven van kinderboeken, vanuit de veronderstelling
dat de voorkeur van de kinderen zelf voorop zou moeten staan. Vergelijkbaar is het
meningsverschil over de keuze van kinder- en jeugdboeken voor de basisvorming,
waarbij de vraag rijst of in het fictie-onderwijs leesbaarheid moet prevaleren boven
literaire waarde. Steeds wordt dan de suggestie gewekt dat de vragers en klagers
onvoorwaardelijk partij kiezen voor de jeugdige lezer, zodat voorstanders van ‘literaire
kwaliteit’ (wat dat dan ook wezen moge) in de beklaagdenbank komen. Het hanteren
van ‘te’ literaire maatstaven, die bovendien zijn ontleend aan beoordelingen van
literair werk voor volwassenen, is een andere doorn in het oog van bezorgde
opvoeders. Men ziet blijkbaar niet in dat literaire bekroningen geen publieksprijzen
zijn en dat heel veel volwassen lezers ook niet talen naar literatuur met een hoofdletter.
Ook bij deze kwesties worden de knopen ongetwijfeld in het literaire leven zelf
doorgehakt, waarbij opvoedkundige inzichten of praktische omstandigheden de
doorslag zullen geven.5 Zulke discussies zijn te beschouwen als voer voor de
academicus die benieuwd is naar specifieke kenmerken van het omgaan met
jeugdliteratuur. Er zijn namelijk aanwijzingen dat ervoor de literaire instituties
speciale omstandigheden gelden als het om kinder- en jeugdboeken gaat. In Het
verschijnsel jeugdliteratuur (in 2000 toe aan de zevende druk), wijst de Leuvense
onderzoekster Rita Ghesquiere op de belangrijke rol van de (volwassen) bemiddelaar
in het communicatieproces. Naast het kind als lezer is er gewoonlijk eerst een
volwassen lezer in het geding, een

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

172
ouder of een andere opvoeder, die bijvoorbeeld adviseert bij het kiezen van een
kinderboek. Zo schrijft de jeugdliteratuurcriticus níet voor kinderen, maar hij richt
zich direct tot de bemiddelende volwassenen.

4. Literaire instituties
In het inspirerende Poetics of Children's Literature (1986) onderzocht Zohar Shavit
onder andere het zelfbeeld van de vorige generatie Engelstalige jeugdboekenauteurs.
Ze stelde vast dat deze auteurs een laag zelfbeeld hebben, omdat ze menen dat het
schrijven van kinderboeken niet voor vol wordt aangezien. Shavits blik op het
jeugdliteraire veld doet inzien dat zich daar bizondere omstandigheden zouden kunnen
voordoen. Uit de taakopvatting van hedendaagse kinder- en jeugdboekenschrijvers
in Nederland valt af te leiden dat ze het schrijven van kinder- en jeugdboeken als
een vak opvatten6 - wat mutatis mutandis ook voor illustratoren geldt. In de tweede
helft van de twintigste eeuw heeft zich klaarblijkelijk een professionaliseringsproces
voltrokken. In de jeugdliteratuurkritiek blijkt zich recentelijk eveneens een
vergelijkbare ontwikkeling te hebben voorgedaan. In zijn eerder genoemde dissertatie
stelt Piet Mooren vast dat in de periode tussen 1970 en 1990 critici steeds meer een
hiërarchie gaan aanbrengen in het kinderboekenaanbod en dat ze jeugdboeken vaker
in een traditie plaatsen. Op die manier creëren ze een jeugdliteraire canon,
bijvoorbeeld ook als het om prentenboeken gaat. Hun rol benadert op dit punt die
van recensenten van literatuur voor volwassenen. Mooren bracht nog een ander
interessant gegeven aan het licht. Hij stelt vast dat uitgevers van prentenboeken bij
een andere canonvorming zijn betrokken: uit hun fondsvorming blijkt dat ze
prentenboeken uitgeven die speciaal voor onderwijsdoeleinden geschikt zijn. Je zou
dan in de prentenboekenwereld van twee canons kunnen spreken: een literaire en
een educatieve, beide met een eigen functie.
Er zijn meer kenmerkende omstandigheden bij het uitgeven van kinderboeken:
kinderboeken zijn duur in de productie, maar mogen toch niet te hoog van prijs zijn;
veel kinderen lijken wat conservatiever te lezen, maar zijn ook trouw in hun lectuur,
dus zijn serieboeken in trek; (klassieke) kinderboeken gaan lang mee.7 Op dat laatste
punt wees ook Peter Hunt: ‘Children's books have a commercial shelf-life that can
be much longer than adult equivalents; they are sustained by being passed down
through families’ (Hunt 1994, 8). Het fonds van een specifieke uitgever van
kinderboeken als Kluitman is dan ook te karakteriseren op grond van zulke
observaties. Zie de vele drukken van Afkes tiental of van de Dik Trom-boeken. Zie
ook het succes van series als De Kameleon - en Kluitman heeft méér langlopende
series. Ik zou natuurlijk nog kunnen wijzen op het bestaan van kinderboekwinkels
of op de aanwijzingen in de jeugdbibliotheek met A-, B- en C-kasten voor
opklimmende leeftijdsgroepen, etc. Maar iets daarvan beschouw ik liever vanuit het
perspectief van de literaire ontwikkeling, een ander voor de jeugdliteratuurstudie
vrijwel braakliggend terrein.
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5. Literaire socialisatie
Kinderen kunnen via voorlezen, kinderversjes, sprookjes en prentenboeken geleidelijk
aan gaan deelnemen aan de literaire cultuur. Het jeugdliteratuuronderzoek zou die
ontwikkeling kunnen traceren door te letten op aanpassingsverschijnselen. Een enkele
blik in de boekwinkel of de jeugdbibliotheek leert al dat er bij de productie van
kinder- en jeugdboeken rekening wordt gehouden met de verschillende
leeftijdsgroepen. In het algemeen zijn kinderboeken te herkennen aan de vormgeving.
Ze hebben bijvoorbeeld illustraties, voor de jongste kinderen zijn ze stevig, en
omslagillustraties van adolescentenromans mogen niet kinderachtig zijn-vandaar dat
ze momenteel vaak uit foto's bestaan. In theorieën over jeugdliteratuur komen heel
andere aanpassingsverschijnselen ter sprake. Ongetwijfeld geïnspireerd door G.
Klingberg, een Zweedse pionier in het onderzoek naar kinder- en jeugdboeken,
bespreekt Ghesquiere in Het verschijnsel jeugdliteratuur adaptatie in thematiek,
stofkeuze en ‘aangepaste modellen’ van woordkeuze, zinsbouw, vertelkader en
verhaalopbouw. De adaptatieverschijnselen zijn veelal gebaseerd op het kindbeeld
bij auteurs en andere producenten. Een mooi voorbeeld is Alice in Wonderland,
waarbij Lewis Carroll zelf een Nursery Alice-versie schreef, met geruststellende en
verklarende uitleg bij alles wat volgens hem angstig, of vreemd moest zijn voor de
jongste lezers: alles was maar een droom, de bedreigende speelkaarten waren slechts
van de boom dwarrelende blaadjes... (zie Shavit 1986).
Het denken over adaptatie berust op kindbeelden, bepaald door opvattingen over
opvoeding en op wat volwassenen zich van de eigen jeugdjaren herinneren. Wat
weten we feitelijk van voorkeuren en competenties van beginnende lezers? Ik beperk
me tot enkele observaties, onder andere ontleend aan Moorens recente proefschrift.
Het is evenwel opmerkelijk dat denkbeelden uit Het prentenboek als springplank
minstens deels zijn terug te voeren op de praktijk van het jeugdbibliotheekwerk.
Want zoals initiatieven uit de bibliotheekwereld in de jaren '50, na gehoor te hebben
gevonden in de uitgeverswereld, leidden tot de Kinderboekenweek en het instellen
van de prijs voor het beste kinderboek van het jaar, zo ontstond een van de aardigste
publicaties over het lezen van kinderen na een conferentie van jeugdbibliothecarissen.
Anneriek Freeman-Smulders schreef Het kinderboek als struikelblok vanuit
praktische omstandigheden: ze stelde vast dat kinderen hun bibliotheekboeken vaak
niet uitlezen. Hoe komt dat? Welke blokkades en belemmeringen verhinderen dat
kinderen leesplezier ondervinden? Freeman-Smulders introduceerde, mogelijk
geïnspireerd door publicaties over receptie-esthetica, het begrip
‘verhaalverwachtingspatroon’, omdat ze constateerde dat (voor)kennis van genres
en bijbehorende plotstructuren een belangrijke voorwaarde is om verhalen als zodanig
te herkennen en ervan te kunnen genieten. Haar gedachtengang is volgens mij te
verbinden met elders gepresenteerde gegevens over de eerste stappen in een loopbaan
als (literaire) lezer. Volgens Maria Lypp (1984) vertoont het jonge kind, als het zich
de taal
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eigen maakt, tevens de neiging om houvast te zoeken bij formules van het vertellen,
vooral als die benadrukken dat deze ‘onwerkelijk’ zijn. Confrontaties met het zeer
duidelijk afwijkende, zoals de poëtische taal van bakerrijmen of de fantastische
onderwerpen uit de sprookjesliteratuur, zouden van doorslaggevend belang zijn voor
het bekend raken met fictie.8
Literaire socialisatie begint met het zich eigen maken van conventies: het ‘wees
maar niet bang, het is niet echt’-spel, dat jonge kinderen graag spelen, legt het
fundament voor het weet krijgen van fictie. Het ontluiken van de geletterdheid9 begint
in de vroegste kindertijd, in de voorleessituatie, bij het (samen) bekijken en bespreken
van prentenboeken, bij het (samen) zingen van slaap- en speelliedjes. Kinderen
blijken al snel over een elementaire ‘verhaalcompetentie’ te beschikken. Mooren
wijst er op dat prentenboeken en eerste leesboekjes structurele en stilistische
kenmerken hebben die de onthoudbaarheid dienen,
de herhaling van zinnen en woorden, het rijm, het ritme en de melodie, de
aaneenschakeling, uitbreiding of stapeling, het synoniem of de tegenstelling
en de vertrouwde verhaalopbouw van bijvoorbeeld sprookje of fabel
(Mooren 2000, 322)
Het kind heeft greep op ‘genre-texts’ (Wilkie 1999). Van het sprookje wéet het kind
dat er bepaalde woorden kenmerkend zijn: ‘kasteel, draak, ridder of prinses, zwaard,
koning, paleis’ (Mooren 2000, 323), en deze signalen activeren specifieke
verhaalverwachtingen. Ik haalde eerder voorbeelden aan van intertekstualiteit in
moderne Nederlandse jeugdboeken. Het betrof daar citaten of verwijzingen naar een
specifieke tekst, het verschijnsel dat Paul Claes eens tekstuele intertekstualiteit
noemde, ‘de transformatie van een welbepaalde tekst’ (Claes 1984, 16). Voor inzicht
in de literaire socialisatie lijkt me de typologische intertekstualiteit van meer belang,
‘de variatie van een teksttype’ (id). In Moorens voorbeeld gaat het om het
sprookjes-verwachtingspatroon, om variatie op het sprookjes-teksttype:
Het gaat er niet alleen om dat Klein Duimpje makkelijker te lezen is als
het sprookje al van de kleuterschool bekend is, maar ook dat Assepoester
leesbaarder is indien Sneeuwwitje en Klein Duimpje al bekend zijn (Mooren
2000, 323).10
Op grond van zulke genrekennis is al snel een spel met de literaire traditie mogelijk,
concludeert Mooren. Hij geeft het voorbeeld van De puike postbode, waarvan Wilkie
het begin citeert, een variant op dé sprookjesformule bij uitstek, Once upon a
bicycle...11

6. Uitzicht vanaf de Bibelebontseberg
Niet alleen de moderne jeugdliteratuur is veelzijdig. Ook het bestuderen van
jeugdliteratuur biedt een rijk scala aan mogelijkheden, maar die zijn nog niet of
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nauwelijks geëxploreerd. We weten zelfs nog niet eens goed welke kinderboeken er
waren, al beschikken we wel over een indrukwekkende inventaris van het 18deeeuwse Nederlandse kinderboek, Bibliografie van Nederlandse school- en
kinderboeken 1700-1800 (1997), samengesteld door P.J. Buijnsters en Leontine
Buijnsters-Smets. Marjoke Rietveld-van Wingerden stelde eveneens een bibliografie
samen: Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757-1942 (1995).12 Een
materiaalverzameling van het 19de-eeuwse kinderboek is in voorbereiding. Die
verzamelingen leveren bouwstenen op voor een nieuwe jeugdliteratuurgeschiedenis,
maar die zal zeker ook gebruik moeten maken van verworven inzichten in het omgaan
met jeugdliteratuur en de groeiende informatie over het boekbedrijf en de (jeugd)
literaire instituties. Dat het uitzicht van de Bibelebontseberg is verrijkt met nieuwe
vergezichten, bleek tijdens het symposium Tot volle waschdom, dat in 1999 in Utrecht
luister bijzette aan het tienjarig jubileum van De hele Bibelebontseberg. De bijdragen
aan dit symposium zijn inmiddels verschenen onder de titel Tot volle waschdom.
Bijdragen aan de geschiedenis van de hinder- en jeugdliteratuur (2000). Vooral het
onderzoek naar uitgeverijen, boekhandelscommunicatie en leescultuur zorgden voor
nieuwe informatie en voor tot dan toe niet aangeboorde bronnen. Dongelmans, een
van de redacteuren van de symposiumbundel, bepleit met nadruk het geïntegreerd
opnemen van gegevens over het boekbedrijf in een volgende
jeugdliteratuurgeschiedenis: De hele Bibelebontseberg heeft slechts een apart
hoofdstuk over uitgevers van kinder- en jeugdboeken, wat trouwens in 1989
opmerkelijk was. Ook Van Lierop ziet slechts heil in een jeugdliteratuurgeschiedenis
vanuit een breed perspectief. Dat blijkt niet alleen uit haar slotbeschouwing tijdens
het Utrechtse symposium, maar ook uit haar Leidse oratie (17 december 1999; zie
Van Lierop 2000). Een literatuurhistoricus zou niet primair met canonvorming bezig
moeten zijn, zo stelde zij, in aansluiting op de functionalistische benadering van
literatuurgeschiedenis die De Geest voorstaat.13 De literatuurhistoricus dient de
inbedding van de (jeugd) literatuur in een bredere culturele en maatschappelijke
context te beschrijven benevens de mate waarin literatuur autonoom functioneert.
Het concept voor zo'n brede geschiedenis is daarmee uiteraard nog niet gevonden,
maar de richting is aangegeven.
Zoals we hebben gezien biedt de moderne jeugdliteratuur voldoende mogelijkheden
voor interpretatief, semiotisch of poëticaal onderzoek. Het gebied van de literaire
instituties ligt nog redelijk braak, al kon ik hier toch enkele speciale omstandigheden
signaleren. Ook de literaire socialisatie verdient veel nadere beschouwing. Het uitzicht
van de Bibelebontseberg is verrijkt. Dat moge tenslotte nog blijken uit een overzicht
van veertien proefschriften in voorbereiding, dat Drielande(n)punt -Forum vir/voor
Afrikaanse en Nederlandse jeug(d) literatuur publiceerde (nr. 6, juni 1999). Behalve
de eerder genoemde en reeds verdedigde dissertaties zijn er twee onderzoeken bezig
naar uitgeverijen (de educatieve uitgevers Zwijsen en Malmberg; het opmerkelijke
jeugdboekenfonds van Lemniscaat), er wordt studie verricht naar vertalingen en
bewerkingen van Nils Holgersson, men bestudeert Nederlandse kinder-
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bijbels en vijftig jaar kinder- en jeugdpoëzie, onderzoekt personages,
identificatie-mogelijkheden en autoriteitspatronen in en van kinder- en jeugdboeken.
De Nederlandstalige jeugdliteratuurstudie is op weg naar volwassenheid.
Gerard de Vriend
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Eindnoten:
1 Zij wijst op het voorkomen van metafictie, desintegratie van de epische plot, groeiende temporele
complexiteit en intertekstuele dichtheid. Ze voegt er aan toe dat dit slechts voor een beperkt
aantal kinderboeken geldt, die zich als de auteursfilm verhouden tot een veelvoud aan genrefilms.
2 Nodelman (1988) wijst er op dat de ideologische invloed van prentenboeken mogelijk des te
indringender is omdat de moraal niet langer expliciet wordt uitgesproken.
3 In 1955 werd voor het eerst een Nederlands kinderboek gekroond tot ‘Kinderboek van het Jaar’,
een prijs die later Gouden Griffel zou gaan heten. Vijf jaar geleden werd de Gouden Zoen
ingesteld voor jeugdboeken voor lezers van twaalf jaar en ouder. De Woutertje Pieterse prijs
bestaat sinds 1988. De Staatsprijs voor Jeugdliteratuur, nu Theo Thijssenprijs geheten, is in
1964 voor het eerst uitgereikt aan Annie M.G. Schmidt. Joke van Leeuwen is tot nu toe de
laatste winnares.
4 Meer feiten zijn te vinden in Bekkering 1993, Linders/De Vriend 1998 en Van Lierop 2000
5 De discussie over het al dan niet opnemen van kinder- en jeugdboeken in de (?)
literatuurgeschiedenis, een samenvatting geeft Peeters 1996, past mogelijk in het algemene
debat over de opzet van literatuurgeschiedenissen.
6 ‘Een kinderboekenschrijver schrijft niet uitsluitend voor kinderen, hij schrijft om te schrijven,
om te maken, om vorm te geven aan wat hem intrigeert (Dros 2000, p.440), luidt een enkel
voorbeeld.
7 Met dank aan Lisa Kuitert.
8 In de Nederlandse jeugdliteratuurstudie werd Lypp slechts bekend door het begrip ‘kinderblik’
dat praktisch bruikbaar bleek bij het interpreteren, of bij het aanwijzen van wat wezenlijk is
aan ‘goede’ kinderboeken. Het ‘met het kind’ vertellen en focaliseren wordt beschouwd als een
vruchtbare strategie om de assymmetrie tussen volwassen auteur en jeugdige lezer op te heffen.
Mij lijkt Lypps studie over literaire socialisatie vruchtbaarder.
9 Het perspectief van ontluikende geletterdheid is een nieuwe kijk op het leren lezen en
leesbevordering, waarbij ‘meer dan ooit de culturele dimensie van het schrift in het geding is.
Leesplezier en leesbevordering zijn geen onderwerpen die moeten wachten tot leerlingen kunnen
lezen, en methodemakers zijn er meer dan vroeger van overtuigd dat boeken, mooie verhalen
en verschillende literaire genres er [zijn] (...) om geïnteresseerde lezers te houden’ (Mooren
2000, 315).
10 Een specifieke dimensie krijgt het intertekstualiteitsonderzoek vanuit het besef, dat veel kinderen
Sneeuwwitje kennen uit de Disney-film of Winnie-the-Pooh van een tv serie.
11 Zelf heb ik de introductie van verhaalpersonages in Wiplala door Annie M.G. Schmidt en in
De metro van Magnus van Joke van Leeuwen varianten genoemd van de familiekiekjes-expositie
waar-mee in prentenboeken personages worden voorgesteld: frontaal, van top tot teen, zoals
op een familiefoto. Zie De Vriend 2000.
12 Zie ook haar dissertatie, Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942 uit
1992.
13 Zie D. de Geest, ‘Methodologische diversiteit. Knuvelder voorbij - voorbij Knuvelder?’ In H.
Bekkeringen A.J. Gelderblom (red), Veelstemmig akkoord. Naar een nieuwe
literatuurgeschiedenis. Den Haag, 1997, p. 17-26.
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Kortaf
Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde,
onder red. van R. Jansen-Sieben, J. Janssens en F. Willaert. Hilversum:
Verloren, 2000. Isbn 90-6550-613-6.
Medioneerlandistiek is een boek met een dubbel doel. Enerzijds is het een blijk van
waardering en dankbaarheid van een groep Vlaamse (in brede zin) medioneerlandisten
bij het emeritaat van W.P. Gerritsen. Anderzijds is het, zoals de ondertitel zegt, een
inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde bedoeld voor aankomende neerlandici
en belangstellende leken. Als huldebundel is het boek zonder meer geslaagd. Zowel
makers als geadreseerde hebben alle reden om tevreden te zijn. Maar hoe goed is het
boek als inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde en tot de hedendaagse
bestudering daarvan? Die laatste vraag structureert deze recensie. Het boek bestaat
uit 25 korte essays die geen literairhistorisch overzicht beogen maar een inleiding in
het conceptuele kader waarmee op dit moment de Middelnederlandse letterkunde
benaderd wordt, en in de vraagstellingen, de methoden en de hulpmiddelen van de
moderne medioneerlandistiek. Zo'n boek bestond nog niet, hoewel het eigenlijk een
noodzakelijke voorwaarde is voor onderwijs waarin het leren problematiseren en het
zelfstandig omgaan met historische stof door studenten centraal staat. Het initiatief
om dit type boek te maken dient dus sowieso geprezen te worden. Het boek bevat
negen afdelingen. De eerste drie geven een ruimere achtergrond. Ze behandelen
achtereenvolgens de historische context, de drie talen die in de middeleeuwen in de
Nederlanden werden gebruikt (Nederlands, Latijn, Frans) en de bronnen waaruit wij
middeleeuwse teksten kennen, dus handschriften en incunabelen, als materiële
objecten. De tweede drie betreffen de Middelnederlandse literatuur zelf en behandelen
achtereenvolgens productie, thema's en genres van die literatuur. De laatste drie gaan
over de moderne omgang met Middelnederlandse literatuur en behandelen de opkomst
van de moderne belangstelling ervoor in de negentiende eeuw, het maken en gebruiken
van edities en woordenboeken om haar te verstaan en de interdisciplinaire
mogelijkheden van de studie van Middelnederlandse teksten. Bij deze opzet is niet
naar volledigheid gestreefd. Nog los van de praktische onhaalbaarheid van zo'n
streven is volledigheid ook geen noodzaak voor
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een boek als dit. Wel zou het gebodene representatief moeten zijn.
De grote driedeling is dat zonder meer. Mij lijkt het zeer belangrijk, dat studenten
vanaf het begin wordt duidelijk gemaakt, dat de huidige staatkundige indeling in de
middeleeuwen nog niet bestond en dat veel Middelnederlandse teksten in een
multilinguale context ontstonden en functioneerden. De Middelnederlandse
overlevering binnen moderne staats- of taalgrenzen bespreken betekent haar grof
onrecht doen. Dat wordt hier uitstekend getoond en ook wordt duidelijk gemaakt
waarom dat in het niet al te recente verleden desondanks veel gebeurd is. De grote
aandacht voor de materiële kant van middeleeuwse boeken, vind ik even belangrijk.
Hoewel studenten in het begin van hun studie om praktische redenen vooral met
edities moeten werken, kunnen ze er niet vroeg genoeg van doordrongen worden,
dat de middeleeuwse overlevering principieel verschilt van de moderne. Ook de
expliciete aandacht voor de eigenschappen van onze wetenschappelijke
werkinstrumenten en de redenen waarom in de huidige tijd of het recente verleden
mensen de Middelnederlandse literatuur hebben willen bestuderen, is buitengewoon
relevant. Het middelste deel, dat over de literatuur zelf, vind ik echter veel minder
representatief.
De onevenwichtigheid ervan blijkt al uit de inhoudsopgave. Maar liefst vijf artikelen
handelen over verhalende teksten, en die betreffen ook nog eens uitsluitend wereldlijke
literatuur. Het toneel daarentegen ontbreekt volledig. De geestelijke literatuur is
slechts door twee stukken vertegenwoordigd en een van de twee artesstukken gaat
over alchemie, wat binnen de overgeleverde Middelnederlandse artesliteratuur een
zeer klein deelgebied is. Deze onevenwichtigheid is verklaarbaar vanuit de
competenties binnen de groep die het boek gemaakt heeft. Dat neemt niet weg dat
zij gesignaleerd moet worden.
Per artikel dient het behandelde eveneens representatief te zijn en bovendien goed
te volgen voor een niet-ingewijde. Over het algemeen is dat zo. Het gemiddelde
niveau van de stukken is hoog en er zitten ware juweeltjes bij. Voor mij waren de
meest indrukwekkende artikelen die van Geirnaert over fragmenten, dat van Reynaert
over auteurstypen, dat van De Baere over edities en dat van Depuydt over
woordenboeken. Hier worden centrale problemen in kort bestek, maar tegelijk op
hoog niveau en op zeer heldere wijze gepresenteerd.
Maar ook op artikelniveau is wel kritiek mogelijk. Zo denk ik, dat de taalkundige
terminologie die Berteloot (noodgedwongen?) hanteert, zijn, overigens informatieve
en nuttige, bijdrage voor een beginner erg moeilijk te lezen maakt. En het stuk over
de historische context van Avonds beperkt zich wel heel erg tot Brabant. Enige
opmerkingen over de rest van de Lage Landen zouden hier toch wel op hun plaats
geweest zijn. De meeste reserves heb ik bij de artikelen van Coun over codicologie
en Cockx-Indestege en De Schepper over de receptie van Middelnederlandse literatuur
in de negentiende eeuw. Het artikel van Coun handelt voor een groot deel over
boekbanden en de wijze waarop kenmerken daarvan gebruikt kun-
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nen worden ter localisering van codices. Dit is een belangwekkend onderwerp, maar
niet voor beginners. Coun richt zich tot vakgenoten, niet tot aankomende neerlandici
of belangstellende leken. Die zouden veel meer gebaat geweest zijn bij een globale
beschrijving van het maken van een handschrift en van de wijze waarop de
handschriftelijke overlevering de eigen aard van de Middelnederlandse letterkunde
beïnvloedt. Het artikel van Cockx-Indestege en De Schepper behandelt de
correspondentie tussen Serrure en de hertog van Arenberg. Ook dit artikel bevat voor
de vakgenoot nuttige gegevens, maar omdat op geen enkele wijze duidelijk wordt
gemaakt hoe het contact tussen Serrure en de hertog van Arenberg representatief is
voor de negentiende-eeuwse omgang met Middelnederlandse literatuur, heeft een
nieuwkomer er nauwelijks iets aan. Bij zo iemand ontbreekt namelijk het kader
waarbinnen de aangeboden informatie zou kunnen functioneren.
Al bij al doet men het boek als didactisch hulpmiddel het meest recht door het
redelijk goed geslaagd te noemen. Een geïnteresseerde leek zal het merendeel van
de artikelen met plezier lezen en er heel wat uit leren. En wat de studenten betreft:
ik denk niet dat het boek ooit als enige handboek voor een inleidende cursus gebruikt
zal worden, maar het bevat veel zeer bruikbaar materiaal en het zal zijn plaats in het
universitaire onderwijs zeker krijgen.
Paul Wackers

Ans J. Veltman-van den Bos, Petronella Moens (1762-1843). ‘De Vriendin
van 't Vaderland’. Uitgeverij Van tilt, Nijmegen 2000. ISBN 90-75697-36-8.
f 49,90.
Binnen het letterkundig onderzoek gaat al enige jaren de aandacht niet alleen meer
uit naar gevestigde (mannelijke) auteurs die tot de canon doorgedrongen zijn, maar
ook naar auteurs over wie minder bekend is. Zo is er met de studie annex bloemlezing
Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd (1997)
een inhaalslag gemaakt voor het onderzoek naar vrouwelijke auteurs. Deze publicatie
heeft een impuls gegeven aan de studie naar schrijfsters. Een van de resultaten is het
proefschrift Petronella Moens (1762-1843). ‘De Vriendin van 't Vaderland’ van Ans
J. Veltman-van den Bos, waarin zij deze vergeten vrouw uitgebreid voor het voetlicht
haalt.
Het boek opent met een uitvoerige biografische schets, waarin beschreven wordt
waar Moens woonde en welke personen ze allemaal kende. Het tweede deel bevat
een overzicht van de receptie van het werk van Moens vanuit biografisch en
cultuurhistorisch oogpunt. Vervolgens komen haar politieke geschriften aan de orde.
Het vierde deel handelt over de religieuze inzichten van de schrijfster; een groot deel
van haar werk blijkt een stichtelijke inslag te hebben. Het laatste deel is gewijd aan
Moens' visie op de opvoeding van kinderen en ook daarin speelt godsdienst een
belangrijke rol. Veltman-van den Bos heeft voor dit onderzoek het nodige speurwerk
verricht. De uitgebreide bijlagen en bibliografieën geven een vrijwel
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uitputtende inventarisatie van het werk dat Moens heeft nagelaten en wat er in de
loop der jaren allemaal over haar geschreven is. Er is zowel een lijst van gedrukte
teksten als van geschriften in handschrift van Moens opgenomen. Uit deze overzichten
blijkt dat de schrijfster uiteenlopende genres beoefende. Ze heeft onder meer romans,
spectatoriaal getint werk, pamfletten, verzenbundels en kinderboeken nagelaten.
Veltman-van den Bos wil met haar studie vanuit een cultuurhistorisch oogpunt de
samenhang in dit veelvormige oeuvre bestuderen. Helaas hanteert ze geen duidelijke
probleemstelling en ontbreekt vaak een theoretisch kader. Een voorbeeld daarvan is
te zien in de biografische schets. Daarin worden nogal wat namen genoemd van
personen met wie Moens contact heeft gehad. Voor deze beschrijving maakt
Veltman-van den Bos gebruik van een door haar voor het eerst beschreven en unieke
bron: de vriendenrol van de schrijfster. Een prachtig uitgangspunt voor een heldere
netwerkanalyse, zo zou de lezer verwachten. De onderzoekster maakt echter geen
gebruik van eerdere toonaangevende en inspirerende studies naar netwerken (denk
aan Pierre Bourdieu, Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littérair, 1992).
In plaats van een reconstructie van de positie van Moens in het literaire veld geeft
ze een opsomming van allerlei namen. Soms zijn die voorzien van enkele biografische
gegevens, maar Moens' (veranderende) positie ten opzichte van deze personen komt
zelden aan de orde. De lezer wordt slechts minimaal geïnformeerd over de vele zeer
interessante relaties die de schrijfster onderhouden heeft. Zo had ik graag meer
vernomen over haar contact met Adriana van Overstraten, met wie ze meerdere
boeken geschreven heeft. Hetzelfde geldt voor haar relatie met Willem Hendrick
Warnsinck, met wie ze eveneens publiceerde en die na haar dood haar leven te boek
stelde. Het is des te opmerkelijker dat de epiloog van het boek opgebouwd is aan de
hand van de verschillende kringen waarin Moens verkeerde.
Van de resultaten van onderzoek naar schrijfsters in de vroegmoderne tijd maakt
Veltman-van den Bos evenmin optimaal gebruik. Ze noemt wel allerlei studies,
overigens zonder kritisch onderscheid te maken tussen standaardwerken en scripties,
maar integreert de verschillende visies niet in haar onderzoek. Ze plaatst Moens niet
in een kader van schrijvende seksegenoten, terwijl dat in verschillende paragrafen
zeker niet had misstaan. Ik denk hierbij onder meer aan het hoofdstuk over godsdienst.
Veel meer vrouwen uit de vroegmoderne tijd maakten stichtelijke boeken en aan hun
drijfveren is onder meer in de Lauwerkrans al de nodige aandacht besteed. Een ander
voorbeeld in dit hoofdstuk is dat Moens' keuze voor vrijheidsheldinnen, zoals Esther
en Ruth, ‘opvallend’ (313) wordt genoemd. Waarom precies is niet duidelijk; we
krijgen niets te horen over de inhoud van deze teksten, evenmin over de motivatie
van de schrijfster om het over deze vrouwen te hebben. Dat een andere vrouwelijke
auteur, Anna van der Horst, al eerder een epos gewijd had aan Ruth (De gevallen
van Ruth, 1764) blijft ongenoemd.
De opbouw van het boek is niet altijd
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duidelijk. De biografische schets is chronologisch opgebouwd, maar waar is de
periode 1794-1812 gebleven? Uit het hoofdstuk over politiek blijkt dat Moens toen
allerminst stilzat. Ook een reconstructie van de ontwikkeling van het schrijverschap
van Moens mis ik. Er zijn meer plaatsen waar de indeling vragen oproept. Want
waarom komt zowel in het hoofdstuk over godsdienst als in het hoofdstuk over de
opvoeding Moens' visie op het Jodendom aan de orde? Beide keren krijgt de lezer
ongeveer dezelfde informatie voorgeschoteld. Zo zijn er meer herhalingen,
bijvoorbeeld in de beschrijving van de receptiegeschiedenis. Dat deel vat bijna iedere
publicatie die er ooit over Moens is verschenen samen. Dit materiaal had beter
geïntegreerd kunnen worden in de andere hoofdstukken. Of het had de aanleiding
kunnen vormen voor een hoofdstuk over beeldvorming rondom deze (blinde)
schrijfster.
Uit het hele boek blijkt dat Veltman-van den Bos uitstekend op de hoogte is van
wat er door de jaren heen allemaal over Petronella Moens is geschreven. Van de
teksten van Moens zelf komt helaas maar een deel aan bod, terwijl titels als Dagboek
voor mijne vrouwelijke landgenooten (1826-1831), Legaat aan mijne vrouwelijke
landgenooten (1829) en de utopische roman Aardenburg of de onbekende volkplanting
in Zuid-Amerika (1817) nieuwsgierig maken en nadere studie verdienen. Van die
laatste tekst is gelukkig een heruitgave door Veltman-van den Bos in voorbereiding.
Annelies de Jeu

Léon Hanssen, Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1940. Deel
een 1902-1930. Amsterdam (Balans) 2000. 556 pp., f 85,-.
Het werk van de denker en schrijver Menno ter Braak (1902-1940) wordt buiten de
academie waarschijnlijk nauwelijks meer gelezen en over zijn betekenis voor de
Nederlandse cultuur lopen de meningen thans nogal uiteen. Maar in het interbellum
en lang na de Tweede Wereldoorlog was zijn renommee als essayist, cultuurcriticus
en polemisch beoordelaar van film en literatuur voor velen nagenoeg onaantastbaar.
Ter Braaks levensverhaal is in grote trekken bekend; over enige cruciale momenten
daaruit is althans verslag gedaan in de omvangrijke secundaire literatuur en, niet het
minst, in zijn eigen geschriften, die alle min of meer een autobiografisch gehalte
hebben. Schrijven stond voor Ter Braak au fond in het teken van zelfbevrijding, maar
ook hij kende de grenzen van essayistische openhartigheid en fictionele eerlijkheid.
Hij was zich ervan bewust dat verhulling zijn twee romans stevig beheerste, ondanks
de nagestreefde directheid. Hij wist, zei hij in 1933 tegen interviewer 's-Gravesande,
‘dat zelfs de meest autobiografische romanfiguur altijd nog meer van de schrijver
tracht te verbergen dan te onthullen’. Zo'n bewering zou een van de talloze uitspraken
kunnen zijn die de biografische nieuwsgierigheid oproepen en aanzetten tot verdere
studie van de wisselwerking tussen Ter Braaks leven en werk. Hoezeer dat de moeite
loont, laat de biografie zien die de cul-
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tuurhistoricus Léon Hanssen heeft geschreven.
De titel van het boek en de titels van zijn twee delen duiden op het ordenend
concept dat persoon en werk in een samenhangend, verklarend verband plaatst. Want
alle verlies is winst heet de biografie, en zo komt de versatiliteit centraal te staan die
karakteristiek is voor Ter Braaks ontwikkeling. Met dit door Ter Braak zelf
opgetekende aforisme wordt de Heraclitische wijsheid geformuleerd dat achteruitgang
op het ene gebied vooruitgang betekent op een ander. En deze dynamiek beheerst
Ter Braaks leven telkens, zowel in overkoepelende als in ondergeschikte
veranderingen. De belangrijkste omslag in de hier beschreven periode is die van
Idealisme naar Nihilisme, zoals de titels van de twee delen luiden. Het verlies van
alle zekerheden, van het geloof in god, het geloof in algemeen geldende waarden,
het verlies kortom van ‘het absolute’ weet Ter Braak om te zetten in de winst van
zijn nihilistisch schrijverschap, in de winst van de effectiviteit waarmee noties als
twijfel, relativiteit, voorlopigheid en ontmaskering daarin fungeren.
De inhoudsopgave maakt de structuur van het boek duidelijk: de twee delen zijn
op hun beurt geleed in zeven romeins genummerde subdelen (vier in deel I, drie in
deel II) die samen 36 relatief korte hoofdstukken bevatten. Het dominerende
ordeningsprincipe is de chronologie. Naarmate Ter Braak ouder wordt, besteedt de
biograaf meer tekst aan minder tijd: deel I omvat de periode 1902 tot 1921, heeft
vijftien hoofdstukken en telt zo'n 170 bladzijden; deel II beschrijft de periode 1921
tot 1930, telt eenentwintig hoofdstukken en 290 bladzijden. De biografie wordt
gecompleteerd door een notenapparaat van ruim zestig pagina's, een bibliografie van
Ter Braaks boekuitgaven, een lijst met de voornaamste secundaire literatuur en een
personenregister. In deze opsomming ontbreekt de ‘Verantwoording’ omdat Hanssen
die niet geeft. Het genre van de schrijversbiografie kent nogal wat varianten in
methode en werkwijze. Een goede reden waarom Hanssen zìjn keuzes niet expliciet
motiveert, kan ik niet bedenken.
De eerste honderd bladzijden behoren niet tot de sterkste stukken van de biografie.
Dat komt onder meer omdat Hanssen bij gebrek aan materiaal over de eerste
levensfase van Ter Braak zijn verhaal te vaak belast met uitwaaierende informatie
die eerder een geforceerde dan een noodzakelijke indruk maakt. Zo krijgt een
uitweiding over de naam Menno via de uitspraak ervan in de jaren dertig door uitgever
Zijlstra als ‘Mais-non’ een vervolg in een betoog over Ter Braak als
Widerspruchsgeist, wat dan weer geïllustreerd wordt met citaten uit 1933 van Theun
de Vries en uit 1937 uit een juryrapport. Weinig overtuigend zijn ook de anticipaties
tengevolge van nogal speculatieve interpretaties. Achter een vreugdevol briefje
bijvoorbeeld van de achtjarige Menno aan de beroemde natuurvorser Jac. P. Thijsse
over wat groeit en bloeit, ontwaart Hanssen een tweede scenario: ‘de bezorgdheid
en verontwaardiging om het verlies aan natuur
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sedert de industrialisatie.’ De onbewustheid van deze zorg bij het kind ten spijt,
adstrueert de biograaf vervolgens Ter Braaks latere cultuurpessimisme met een lang
citaat uit een krantenartikel uit 1937, een passage die hem vervolgens doet denken
aan een schilderij van Willink...
Vanaf het elfde hoofdstuk, als de Eibergse dokterszoon gymnasiast te Tiel wordt,
nemen de biografische bronnen allengs toe en komt het verhaal goed op gang. De
veelsoortige levensfeiten die Hanssen boekstaaft geven de lezer dan een treffend
beeld van de persoonlijkheid van de jonge Ter Braak. Zelfs details als het gegeven
dat de met hoog opgetrokken schouders op schoolfeesten dansende Ter Braak op
een kurkentrekker leek, dragen bij aan het portret van een onhandige, verlegen,
bangige jongeman, ouwelijk-chic gekleed en bovenmatig intelligent, die op zoek is
naar een bezield verband dat tot in zijn studententijd nog gezocht werd in de
zomerkampen van de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond.
Als gezegd krijgen de jaren 1921 tot 1930 de meeste aandacht. Een aantal
hoofdstukken van het tweede deel is gewijd aan de bekende publieke activiteiten
waarmee Ter Braak zich in snel tempo profileerde als een vooraanstaand cultuurdrager
en publicist: hij wordt redacteur van Propria cures, schrijft essays voor De vrije
bladen, draagt bij aan de aNti-schUnd-brochure, is mede-oprichter van de
Nederlandsche Filmliga, redacteur van het blad Filmliga en debuteert na zijn promotie,
in 1929 in boekvorm met Cinema militans, een bundeling opstellen over filmkunst,
een jaar later gevolgd door de afzonderlijke uitgave van zijn eerste grote essay Het
carnaval der burgers. Al deze getuigenissen van Ter Braaks openbare leven krijgen
reliëf en betekenis door de veelzijdige contextualisering waarmee Hanssen ze in hun
tijd plaatst. Zo maakt bijvoorbeeld het literair-historische en cultuurhistorische exposé
over de taak en plaats van de kunstenaar in de maatschappij van de jaren twintig
duidelijk hoe het kon gebeuren dat Ter Braak met fascistoïde figuren participeerde
in het aNtischUnd-pamflet, dat gericht was tegen het socialistische maandblad Nu
en zijn redacteuren Israël Querido en A.M. de Jong.
Ook de meer onbekende particuliere levensfeiten komen in deel II ruimschoots
aan bod, in het bijzonder Ter Braaks amoureuze affaires met vrouwen. Wie zijn essay
Politicus zonder partij (1934) en zijn twee romans Hampton Court (1931) en Dr.
Dumay verliest... (1933) kent, weet weliswaar dat Ter Braaks relatie met vrouwen
verre van ontspannen was. Maar dat hij zijn talent voor het aangaan van onmogelijke
verhoudingen zo sterk ontwikkeld had, is nieuwe informatie die tevens nieuw licht
werpt op Ter Braaks semiautobiografische teksten. Ter Braak was bang voor de
liefde, constateert Hanssen terecht; hij was niet geobsedeerd door seksualiteit maar
wel door vrouwen. Het ongemak van deze combinatie en van andere hindernissen
wordt vooral geschetst in de fragmenten over Jo Planten-Koch en Hanneke Stolte.
Eerstgenoemde is ‘de vrouw van
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zijn leven’ aan wie hij Het carnaval der burgers opdroeg. Ter Braak is drieëntwintig
als hij verliefd wordt op deze intelligente en ook volgens Hanssen ‘beeldige
verschijning’ die evenwel elf jaar ouder is en een echtgenoot en drie kinderen heeft.
In de evocatie van wederzijdse onvoldaanheid komt de biograaf tot een literaire
verbeelding die een vie romancée waardig is. Het huwelijk van mevrouw Planten is
geen succes, en terwijl ‘zij naar buiten tuurde, spookte het voortdurend door haar
hoofd: “Is dit nu mijn leven? Moet dit altijd zo verder gaan?”’ Eveneens problematisch
is Ter Braaks platonische verhouding met de acht jaar jongere scholiere Hanneke
Stolte, in nagenoeg alles zijn tegenbeeld. Het komt weldra tot een verloving, maar
als zij eens in hem vooral een stijve heer met gleufhoed, lorgnet en wandelstok ziet,
weet Hanssen wat door haar heen ging: ‘Dit nooit!’
In het verlengde van deze vie romancée-achtige alwetendheid ligt Hanssens
voorkeur voor een zekere belegen jovialiteit qua woordkeus ter typering van
personages. Het is een stilisticum dat wellicht berust op empathie: Ter Braaks vader
heeft het ‘stervensdruk’, studievriend Binnendijk ‘jakkerde’ van het ene bedavontuur
naar het volgende, de socialistische krant Het volk gaf de jongeren ‘van katoen’, de
echtgenoot van Jo Planten voelt nog steeds ‘geen nattigheid’ en Ter Braak heeft de
basis waarop haar huwelijk gegrondvest was ‘uitgekotst’ in het Carnaval.
Hanssen beëindigt het eerste boek van zijn tweedelige biografie in het voorjaar
van 1930. Ter Braak staat dan, na het échec van zijn affaire met Stolte, op een
breekpunt van zijn leven. Hij beseft dat het conflict tussen zijn hang naar en afschuw
van gewoonheid en burgerlijkheid, om het met zijn eigen ‘handwoorden’ te zeggen,
onoplosbaar is. Bovendien moet hij erkennen dat zijn inspanningen voor de abstracte
stomme kunstfilm unzeitgemäss bleken in het licht van de onvermijdelijke doorbraak
van de naturalistische geluidsfilms uit Hollywood. Het is in deze tijd van mentale
crisis dat Ter Braak in zijn agenda de regel noteert waaraan de titel van de biografie
is ontleend: ‘Want alle verlies is winst, alle nedergang opgang.’ Weinig kon hij toen
vermoeden hoezeer dat proces in de kennismaking met Du Perron zich weldra in zijn
meest krachtige vorm zou gaan manifesteren.
Met Alle verlies is winst slaagt Hanssen er over het algemeen goed in de samenhang
tussen de biografische feiten, het werk en de tijd zichtbaar te maken. Met behulp van
een gevarieerde materiaalverzameling - onder meer gebaseerd op ongepubliceerde
correspondenties en veel mondelinge informatie van betrokkenen of hun nabestaanden
-, een multidisciplinaire contextualisering en met een attitude van sympathie, begrip
en enige distantie reconstrueert Hanssen Ter Braaks leven in een meestal overtuigend
verhaal dat het inzicht in Ter Braaks vroege geschriften nuanceert, verdiept of
vernieuwt.
Hans Anten
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Periodiek
De achttiende eeuw 32 (2000) 1-2 is een themanummer over ‘Religie en Verlichting.
Harmonie of conflict?’ en bevat de bijdragen aan het congres van de werkgroep De
Achttiende Eeuw dat gehouden werd op 8 en 9 december 1999. Het thema wordt
bekeken vanuit de invalshoeken ‘Religie, cultuur en Verlichting’, ‘Katholieke en
protestantse Verlichting’ en ‘Rationele en irrationele Verlichting’ en wordt ingeleid
door Ernestine van der Wall. Onder het eerste deelthema vallen onder meer de
bijdragen van Jan de Vet, ‘Gedachten uit de vroege Verlichting: Pieter Rabus'
Vermakelykheden der Taalkunde’ en André Hanou, ‘Wolff in schaapsvel: de
Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis, 1772’.
In de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
115 (2000) 3 onder meer recensies van J. Koppenol, Leids heelal. Het loterijspel
(1596) van Jan van Hout (door Willem Frijhoff), J. de Kruif, Liefhebbers en
gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (door Willem
Frijhoff), W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus,
vrijmoedig en gevat (door Dorothée Sturkenboom).
De twee themanummers van Bzzlletin weerspiegelen de uitersten van de gekozen
methode. Een enigszins afgezaagd thema als ‘Ierland’ (30 (2001) 276) met bijdragen
over Beckett, Heaney en Yeats (hé, geen Joyce) werd voorafgegaan door een leuk
en wat inspirerender thema ‘Monsters’ (29 (2000) 275). Van Huysmans tot Harry
Potter, Bouazza tot Bloem, Wagner tot Vogelaar komen hier ‘favoriete monsters’
aan de orde, raadseltuinen en de vrag ‘Hoe betrap ik een monster.’
De gids 164 (2001) is een themanummer over fotografie en literatuur, en dan niet
over de tegenstelling tussen, maar vooral over het verweven van de twee, want het
moet heten ‘Fotogratuur - literafie’. De auteurs maakten hun keuze uit de fotocollectie
van het Rijksmuseum en dat levert talrijke mooie stukjes op, zij het niet het nieuwe
genre
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waar de ronkende inleiding op zinspeelt.
Hollands maandblad (2001) 1 betoont zich een vrijplaats voor cultuurpessimisme,
en het gaat de eenmansredactie (Bastiaan Bommeljé) om niets minder dan het uitdagen
van moreel plichtsbesef, het verklaren van de westerse samenleving, intelligentie
plaatsen tegenover humbug. Zijn inleiding is zo zwaar aangezet dat ik ironie proef,
maar een artikel over ‘Vijf vijanden van het boek’ doet toch weer vrezen dat hij het
meent. Maar het bestaan van het blad is een prestatie en er staan tenminste wel vrijwel
enkele altijd interessante, of provocatieve teksten in. Vooral de bijdrage van H.J.A.
Hofland geeft het cultuurpessimisme op humoristische en, nu goed dan, intelligente
wijze vorm.
In Literatuur 18 (2001) 1 veel over maatschappij en literatuur: over de al dan niet
volkomen terecht vergeten priester-dichter Antoon Binnewiertz (Mathijs Sanders),
botsingen tussen literatuur en recht (Ralf Gruttemeijer) en ‘mens en maatschappij
bij Arthur van Schendel’ (Kralt). Interessant is vooral een bijdrage over Arthur Japin's
De zwarte met het witte hart, ook al omdat nooit helemaal duidelijk wordt waar de
werkelijkheid en waar de fictie geïnterpreteerd wordt (Marie-Anne Coebergvan der
Marck).
In Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 23 (2000) 3 drie
artikelen. Joop W. Koopmans: ‘De presentatie van het nieuws in de Europische
Mercurius (1690-1756)’, Rudolf Dekker: ‘De rafelrand van het zeventiende-eeuwse
hofleven in het dagboek van Constantijn Huygens de zoon. Roddel en seks’ en Rietje
van Vliet: ‘“... als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren Geadverteerd” I
Weyerman als publiekstrekker.’ Verder de volgende boekbesprekingen: André Hanou
over Huibert Jan Zuidervaart, Van ‘Konstgenoten’ en hemelse fenomenen. Nederlandse
sterrenkunde in de achttiende eeuw; Peter Altena over Balthasar Bekker, Beschrijving
van de reis door de Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk in het jaar 1683.
Naar het handschrift uitgegeven en toegelicht door Jacob van Sluis; Adèle Nieuweboer
over Dorothée Sturkenboom, Spectators van Hartstocht. Sekse en emotionele cultuur
in de achttiende eeuw; W.R.D. van Oostrum over Yvonne Bleyerveld, ‘Hoe
bedriechlijk dat die vrouwen zijn’: vrouwenlisten in de beeldende kunst in de
Nederlanden, circa 1350-1650; André Hanou over Johan Joor, De Adelaar en het
Lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk
Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813); Rudolf Dekker over
René Bosch, Labyrinth of Digressions. Tristram Shancy in Engeland in de achttiende
eeuw; Netty van Megen over W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy
(1738-1782) ambitieus, vrijmoedig en gevat; W.R.D. van Oostrum over Christien
Dohmen, In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen in achttiende-eeuws
Nederland; M. van Vliet over J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers
en boekverkopers tot 1700. Verzameld door de STCN.
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Queeste 7 (2000) 2 opent met een bijdrage van An Faems over de tekst Jonathas
ende Rosafiere, waarin zij betoogt dat deze onder het genre van het Mariamirakel
valt waarmee zij reageert op Rob Resoorts veronderstelling dat het hier om een
religieuze ridderroman gaat. Alle andere bijdragen vallen onder het thema ‘Op weg
naar het einde. Eschatologie in de Middelnederlandse letterkunde’, naar aanleiding
van het Queeste-colloquium dat onder die titel plaatsvond op 22 december 1999.
Hilde Noë schrijft vanuit deze invalshoek over de openbaring van Jan van Ruusbroec,
Thom Mertens over Middelnederlandse evangeliepreken en Johan Oosterman over
vroege Brugse rederijkerslyriek. Verder in dit nummer recensies van Pade crom ende
menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw.
Red. Hans van Dijk en Paul Wackers (door Joost van Driel); Bart Besamusca (red.),
Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie en
Bart Besamusca en Erik Kooper (red.), Originality and Tradition in the Middle Dutch
‘Roman van Walewein’ (door Martine Meuwese); Het leven van de zalige maagd
Sint Clara. De Middelnederlandse bewerking van de Legenda Santae Clarae Virginis.
Opnieuw naar het handschrift uitgegeven, vertaald en ingeleid door Ludo Jongen in
samenwerking met Herman de Groot, Saskia van der Knaap, Annemarie Krieger,
Martin Mentzel en Petra Teunissen-Nijsse (door Renée Nip); Het Haagse handschrift
van heraut Beyeren. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 31 G 37. Diplomatische
editie bezorgd door Jeanne Verbij-Schillings (door C. Van den Bergen-Pantens);
Arnout-Jan A. Bijsterveld, Jan A.F.M, van Oudheusden en Robert Stein (red.), Cultuur
in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie
(door Jaap Tigelaar) en Marjolein Kool, Die conste vanden getale. Een studie over
Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium
van rekenkundige termen (door Erwin Huizenga).
Raster (2000) 92 is een schoolvoorbeeld van wat je met themanummers kunt doen:
‘59 nuttige gedichten, 7 essays over nuttige gedichten, 5 essays niet over nuttige
gedichten’. Lucide, helderheid die misschien niet eens vrij is van nut. In elk geval
belichaamt dit Raster de veranderende functie van literaire tijdschriften vrijwel ideaal,
volgens mij een ontwikkeling van kweekvijver naar speeltuin. Raster is als een literair
werk in elkaar gezet door de redactie en er zijn veel hoogtepunten. Mooie titel: H.H.
ter Balkt: ‘Hoe nooit de weg te vinden naar de boerderij met de bijna tamme uil en
de door het dak gegroeide boom’.
De Revisor 27 (2000) 5 is nog steeds niet uitgepraat over het proefschrift van M.
Februari/M. Februar von Drenth dat in het vorige nummer uitgebreid was besproken.
In dit nummer krijgt Februari de kans op een weerwoord, een ‘antwoord aan Lievers’
die haar met terugwerkende kracht de doctorstitel had willen ontzeggen. Het
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stuk is niet alleen overtuigend, maar kan ook nog eens dienen companion tot haar
boek.
Spiegel der Letteren 42 (2000) 2 is een themanummer over ‘De gedeelde
werkelijkheid van wetenschap, cultuur en literatuur’. K. van Berkel schrijft in ‘Over
het ontstaan van de twee culturen in negentiende-eeuws Europa’ over de scheiding
tussen cultuur- en natuurwetenschappen en betwijfelt het bestaan van zo'n ‘gedeelde
werkelijkheid’. W. Krul richt zich in zijn bijdrage op ‘Wetenschappelijke specialisatie
en gemeenschappelijke cultuur. Humaniora en natuurwetenschappen in de Groningse
rectoraatsredes uit het laatste kwart van de negentiende eeuw’. D. Draaisma stelt
schrijfster en pedagoge Elizabeth van Calcar (1822-1904) centraal in zijn artikel
‘Genezing van gene zijde. Het spiritisme als medische tegenbeweging’. Draaisma
laat aan de hand van Van Calcars rol in het spiritisme zien dat vrouwen in het
alternatieve geneeskundige circuit een belangrijke rol speelden. De bijdrage van M.
Kemperink: ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent... Representatie van het lagere
volk in de Noord-Nederlandse literatuur van het fin de siècle (1885-1910)’ is gewijd
aan wetenschappelijke theorieën en ideologieën die een rol spelen in die representatie.
R. Buikema en L. Wesseling belichten de verhouding tussen psychologie en literatuur
in Renate Dorresteins romans Ontaarde moeders (1992) en Een hart van steen (1998).
De schrijfster blijkt een polemische positie in te nemen tegenover de
opvoedingstheorieën van Benjamin Spock, zo laten de auteurs zien in ‘De representatie
van het moederschap in verlichte opvoedkunde en duistere gotiek. Een confrontatie
tussen Benjamin Spock en Renate Dorrestein’. Tot slot bevat het nummer twee
boekbesprekingen, over H. Dehennin (ed.) Erycius Puteanus, Sedigh leven, daghelycks
broodt (1639) door M. Meijer Drees en over R. Schenkeveld-van der Dussen e.a.,
Met en zonder Lauwerkrans door H. Meeuws.
Tirade (44 (2000) 387 bevat het inmiddels vertrouwde supplement op het Van Geel
alfabet door Guus Middag. De zinloosheid van sommige lemma's is poëtisch. ‘Shelley:
zie Wolkers, Jan; Stijfkopje: zie Wolkers, Jan; Andy Warhol: zie Wolkers Jan’.
Volgt: lemma: Wolkers Jan. Ook in dit nummer aan-dacht voor Zuid-Afrikaanse
poëzie, vertalingen en een inleiding van Robert Dorsman over Charl-Pierre Naudé.
TNTL 116 (2000) 4 wordt bijna geheel gevuld door een uitvoerige bijdrage van de
hand van literatuurhistoricus W. van Anrooij en linguïst-historiograaf E. Ruijsendaal
over ‘Honderdvijftien delen Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde
(1881-1999)’. In de jonge jaren van het tijdschrift bestond er nog een sterke
samenhang tussen taal- en letterkunde, die in de loop van de twintigste eeuw
verdween. Terwijl de taalkunde steeds theoretischer werd, distantieerde de letterkunde
zich juist van theoretische discussies. De
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auteurs werpen licht op de rol van het tijdschrift in en de weerslag in het tijdschrift
van de ontwikkelingen in beide vakgebieden. Verder in de rubriek ‘Interdisciplinair’
een uitvoerige bespreking van J. de Jongste, J. Roding en B. Thijs (red.), Vermaak
van de elite in de vroegmoderne tijd door L. van Gemert. Tot slot boekbeoordelingen
van D.C.J. Kinable, Facetten van Boendale. Literair-historische verkenningen van
Jans Teesteye en de Lekenspiegel (door H. Brinkman), J.C. Prins (Trans., Introd.),
Medieval Dutch drama. Four secular plays and four farces from the Van Hulthem
manuscript (door B. Besamusca) en O. Heynders, Langzaam leren lezen. Paul
Rodenko en de poëzie (door J. Joosten).
In Vooys 18 (2000) onder andere aandacht voor de literatuuropvattingen van
personages in de cartoons van Gummbah (Thomas Vaessens), geschiedschrijving in
Amerikaanse folkliedjes (Bertram Mourits), de Tachtigers en het antisemitisme
(Patrick Rooijackers). Ook aandacht voor Chomsky, Thomas Mann, Derek Walcott,
vertalers: dit is een ouderwets breed opgezet nummer dat dichter staat bij de
‘alles-kan-alles-mag’ mentaliteit dan bij de vaste waarden van de Oude Literatuur
waartegen die mentaliteit in de inleiding wordt afgezet.
Yang 36 (2000) 4 besteedt uitgebreid en geduldig aandacht aan weinig toegankelijke
literatuur, en met liefde: de lezer moet zich niet laten afschrikken, aldus de inleiding.
Tonnus Oosterhoff, Gertrude Starink, Marc Kregting, en Willy Roggeman behoren
tot de behandelde auteurs. Vooral de inleidingen over Louis Zukofsky's ‘A’ (door
Geert Buelens en Dirk van Halle) zijn fraai.
Bertram Mourits
Simone Veld
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Mededelingen
Van de redactie
Met ingang van deze aflevering is Wiljan van den Akker uit de redactie getreden en
opgevolgd door Ben Peperkamp, die eveneens als modern letterkundige werkzaam
is aan het Instituut Nederlands van de Universiteit Utrecht. Aan hem zal in de loop
van dit jaar ook het redactiesecretariaat overgedragen worden; de huidige secretaris
blijft lid van de redactie.
Marijke Meijer Drees

Tiende Bert van Selm-lezing
Op dinsdag 4 september 2001 zal de tiende Bert van Selm-lezing plaatsvinden met
de voordracht die Kees Fens zal houden onder de titel De eigen kast. Lopend langs
zijn boeken maakt Fens een keuze uit de Nederlandse literaire boekproductie van na
de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij zich vooral laat leiden door typografische en
vormtechnische overwegingen. Hij licht zijn voorkeuren toe en geeft daarmee
gelijktijdig een persoonlijk beeld van de achtergronden, geschiedenis en ontwikkeling
van boektypografie en vormgeving in de tweede helft van de twintigste eeuw.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen. De lezing
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 een drankje geschonken. Toegangskaarten voor de lezing kunnen vanaf heden
tot eind 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 bankoverschrijving een toegangskaart aanvragen. De toegangskaarten
worden kort na medio augustus toegestuurd. Voor nadere informatie: secretariaat
van de Opleiding Nederlands, tel. 071-5272604.
De uitgave van de Bert van Selm-lezin-
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gen wordt verzorgd door uitgeverij De Buitenkant te Amsterdam. De tiende Bert van
Selm-lezing zal verschijnen op 4 september 2001. U kunt in het bezit komen van een
of meer exemplaren door f 22,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken naar
ABN-AMRO 53.88.53.344 t.n.v. Universiteit Leiden cs Opleiding Nederlandse taalen cultuur, geb. nr. 1167, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Tiende Bert van
Selm-lezing’ of, bij bestelling vanuit het buitenland, door toezending van een
Eurocheque. De bestelling is op 4 september na afloop van de lezing af te halen of
zal na die datum worden toegezonden.
U kunt zich ook abonneren op de Bert van Selm-lezingen. 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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[2001/3]
Grensverkeer
Eendracht als voorbeeld
Terecht heeft 1650 Bevochten eendracht, het ruim 700 pagina's tellende boek dat
Willem Frijhoff en Marijke Spies schreven in het kader van het
NWO-onderzoeksprogramma Nederlandse cultuur in Europese context al onmiddellijk
bij verschijnen grote lof van de pers gekregen. Een paar maanden later met lezen
begonnen, probeerde ik aanvankelijk onbeïnvloed en onbevangen te blijven, maar
ik gaf me al gauw gewonnen. Ik deel de communis opinio. Het is een rijk boek, zowel
in de grote lijnen als in de details, dat veel verbanden laat zien tussen Nederlands
verleden en heden, en dat daardoor zeker voldoet aan een opdracht van de
subsidiegever, ‘de betekenis van cultuur voor de welvaart en het welzijn van een
samenleving te verhelderen’ (p. 11). Dat is over een tijdsspanne van 350 jaar prachtig
gelukt.
Louter als object beschouwd, is het boek te omvangrijk en te gewichtig; uitgever
SdU heeft een veel te zware, spiegelende papiersoort gebruikt, waarop de tekst weinig
contrasteert. Als fysieke handeling is het lezen van 1650 daardoor geen pretje; als
intellectuele bezigheid evenwel is het een genoegen. De stijl is doorgaans vederlicht,
abstracte exposés worden verhelderd met concrete voorbeelden, en voor een
geschoolde, ontwikkelde Nederlandse lezer wordt een feest van herkenning aangericht.
Vage voorkennis, bijvoorbeeld van godsdienstige stromingen, krijgt een hecht kader,
en heel wat reeds bestaand, maar disparaat opgeslagen deelonderzoek wordt hier
elegant geïntegreerd. Meermalen flikkert de herkenning op bij een simpele vermelding.
Zelf was ik op zwerftocht per auto door Noord-Brabant wel eens tussen Boekel en
Gemert in het devote Handel verzeild geraakt; bij Frijhoff en Spies leer ik nu, onder
verwijzing naar een studie van Marc Wingens, dat dat dorp tijdens de Republiek een
Luikse enclave was, en als zodanig een bedevaartstatie op de weg naar Kevelaer.
Daardoor zie ik de in Handel florerende vroomheid opeens in een perspectief geplaatst
van ruim 350 jaar.
De auteurs beargumenteren overtuigend dat de keus voor 1650 als ijkpuntjaar
gerechtvaardigd is. De Republiek stond in 1650 na de Munsterse vrede op een
keerpunt; de grote oorlog was voorbij. Het land, dat zich economisch en cultureel
op een hoogtepunt bevond, moest zich nu zien te handhaven tussen grote buren, van
wie sommige aan een spectaculaire opmars waren begonnen. Wat zou de toekomst
brengen? IJkpunt, keerpunt, hoogtepunt: het jaar 1650 doet me door deze
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woorden denken aan de grote jager in het gedicht van Lucebert: ‘ik vind op elk
keerpunt een brandpunt als een doornbad’. Is er brisant materiaal te vinden in keerpunt
1650, is dit ijkpunt wellicht ook stof voor stekeligheden, voor een douche van
discussies? Misschien als we ons 1650 Bevochten eendracht voorstellen in een
internationaal debat en ons in het kader van dit Grensverkeer eens afvragen of het
ook geschikt is voor lezers van buiten het Nederlands cultuurgebied.
In ieder geval gaan Frijhoff en Spies frontaal en overtuigend in de aanval op Simon
Schama en zijn hypothese van onbehagen door overvloed, van een fresh common
destiny die zich onder meer zou manifesteren in maniakale behoefte aan properheid.
Terecht verwijten ze Schama een parcours op glad ijs, een ‘gevulgariseerde vorm
van psychoanalyse’ die tot interpretaties leidt die ‘slechts als retorisch kunststuk
houdbaar’ zijn. Schama is onhistorisch omdat hij ‘de ongelijktijdigheid van de
verschillende zelfbeelden’ niet onderkent en uitgaat van een collectieve mentale
persoonlijkheid van de Nederlanders die zich ‘in volmaakte sociale cohesie ontplooit
vanuit een voorgeprogrammeerde celkern’ (p. 66-67). Frijhoff en Spies zijn wars
van zo'n essentialistische benadering. Studie van een ijkpuntjaar kan weliswaar geen
recht doen aan longitudinale ontwikkelingen en veranderingen, maar wel de
gedifferentieerde soorten Europese context belichten waartegen de eigenheid van de
Nederlandse beschaving op een specifiek moment duidelijk afsteekt als historische
constructie.
Europese context biedt het boek te over. Het gaat via persoonlijke lotgevallen Anna Maria van Schurman die in Keulen verteerd wordt door heimwee naar Utrecht
- via institutionele connecties - katholieke enclaves als culturele transitstations voor
mensen en overtuigingen, boeken, prenten, en pamfletten - naar de grote
ideeëngeschiedenis, waarin de Republiek te zien is als voedingsbodem van het
cartesianisme en gangmaker van het moderne natuuronderzoek. De koloniale expansie,
niet alleen een confrontatie met vreemde volkeren in verre werelddelen, maar ook
een belangrijk element van intern-Europese wedijver tussen de zeevarende
mogendheden, wordt overigens helaas nauwelijks behandeld. Wel is er plaats
ingeruimd voor de imagologie, de studie van nationale zelf- en vijandbeelden.
Nederlanders zagen zichzelf als dappere vrijheidsstrijders in de geest van de Bataven,
als wijze en naar universele harmonie strevende kooplui, of als Gods speciale
verbondsvolk van waakzame calvinisten. In alle drie gevallen hadden ze het goed
met zichzelf en de geschiedenis getroffen: ‘Een ding is zeker, Nederland hield van
zichzelf’ (p. 127). Dat de Republiek een centrifugaal karakter had en dat consensus
op veel terreinen ontbrak, doet aan de hardnekkigheid van deze zelf-percepties weinig
af. Frijhoff en Spies citeren vervolgens buitenlandse zegslieden die de Republiek in
veel opzichten een ‘wonder’ vonden en aldus het Nederlandse zelfbeeld nog eens
bevestigden (p. 129-130). Jammergenoeg completeren de auteurs dit niet met
uitspraken van bij uitstek ongunstig oordelende buitenlanders. In Engeland waren
er velen, bijvoorbeeld Andrew Marvell met zijn beroemde ‘indigested vomit of the
sea’ als karakteristiek voor Holland. Door die negatieve kritiek
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hier ongenoemd te laten lijkt het alsof de beide schrijvers de Nederlanders van 1650
nog eens willen bevestigen in hun zelffelicitaties.
Al lezend werd ik me bewust van een merkwaardige dialectiek in de opzet van de
ijkpuntenserie, waaraan ook 1650 niet weet te ontsnappen. Hoe meer de internationale
context van de Nederlandse beschaving wordt belicht, des te sterker treedt deze eigen
cultuur als zelfstandige eenheid op de voorgrond om alle blikken naar zich toe te
trekken. De grenzen tussen de Republiek en haar buren vervagen niet, maar worden
integendeel krachtig getrokken, juist door het aanbrengen van buitenlandse connecties.
Misschien is dat helemaal niet de intentie van de schrijvers geweest, maar zo voltrekt
het zich in de psyche van de lezer: 1650 is ondanks de internationale focus een zeer
neerlandocentrisch boek. Ik moet eigenlijk zeggen: hollandocentrisch, want de
landprovincies en de Generaliteitslanden krijgen beslist minder aandacht dan de
toenmalige Randstad. Op p. 33 gaat het generaliserend over ‘de mentaliteit van een
zeevarend volk’. Is die mentaliteit ook van toepassing geweest op een Maastrichtse
klerk of een Ootmarsumse boer anno 1650?
De schrijvers aarzelen niet een beroep te doen op een gemeenschappelijke
lezerservaring van welbekende ‘beelden, rijk en sterk verwoord’. Die ‘klinken in ons
geheugen na wanneer we ons de zeventiende eeuw voorstellen’ (p. 63, curs. AJG).
Het is hier - maar ook elders gebeurt het meermalen - dat de impliciete lezer van dit
boek wordt geconstrueerd als een Nederlander: iemand die bepaalde concepten uit
de vaderlandse geschiedenis met zich meedraagt, die hij/zij deelt met de schrijvers
en met andere lezers. Het zijn teksten, visuele bronnen en topografische gegevens
die geen nadere uitleg behoeven. Op p. 31 gaat het bijvoorbeeld over het Spaanse
leger onder Montecuculi dat nog in 1629 via een inval over de Veluwe Amersfoort
had weten te bezetten, ‘bijna voor de poorten van Amsterdam’. Zulke informatie
spreekt tot ieders verbeelding die de afstand tussen beide steden kent - bijvoorbeeld
door te forenzen over de Al - en die het bijna daardoor precies kan schatten. Maar
hoe sprekend is deze mededeling voor een lezer in Californië of Korea die Europa
nog nooit heeft bezocht en geen gedetailleerde atlas naast zich heeft liggen? De
impliciete lezer voor wie 1650 is geschreven, is woonachtig binnen de grenzen van
het huidige Nederland. Al 20 kilometer ten zuiden van Breda en 30 kilometer ten
zuid-oosten van Arnhem begint de wereld waar lezers op school geen aardrijkskunde
en vaderlandse geschiedenis van Nederland hebben gehad, niet gestempeld zijn door
de mentaliteit van een zeevarende natie, en die daardoor massa's impliciete details
van deze studie niet op waarde zullen weten te schatten.
Voor de goede orde: ik bedoel dit niet als kritiek aan het adres van Frijhoff en
Spies. Juist door die veelheid van herkenbare gegevens, in nieuwe kaders geplaatst
en mooi onder woorden gebracht, heb ik van het boek genoten. Maar ik heb dat
plezier gehad in het bewustzijn dat het gaat over een cultuur waarvan ik zelf deel
uitmaak en waarvan ik houd. Ik denk niet dat dit een boek is waarvan je moet zeg-
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gen: vertaal het in het Engels, en we kunnen er de wereldmarkt mee op als een
internationaal toegankelijk standaardwerk dat en passant ook nog even met Schama
polemiseert. Daarvoor is het teveel ‘wijzelf over onszelf’, zij het met een internationaal
bewustzijn; daarvoor is het ook te groot, te zeer gevuld met details als het leven van
Hermanus Verbeeck met ‘een bontwinkel in de Papenbrugsteeg’ (p. 27) of de
ambtsontheffing van de lutherse predikant Breckling ‘vooral vanwege zijn huwelijk
met een geestelijk gestoord meisje’ (p.401). Het zijn smakelijke, sprekende feitjes
en de noten verwijzen naar - doorgaans niet in het Engels gestelde - studies die
verdere informatie geven, maar het is voor mij sterk de vraag of veel niet-Nederlandse
lezers de schilderachtigheid van zulke gegevens herkennen en het geduld kunnen
opbrengen om meer dan 700 pagina's lang telkens de hoofdlijn van het abstractere
betoog te verlaten om in te zoomen op ragfijne concreta.
Een van de sterke suggesties van dit boek is de mentaliteitshistorische continuïteit
tussen de Republiek van 1650 en het Nederland van nu: de Republiek kende een
sterke naar consensus strevende discussiecultuur, met zwaartepunten in de steden;
de Republiek met haar fenomenale transportsector was groot in de diffusie van
denkbeelden; de houding tegenover inwijkelingen was doorgaans tolerant; informatie
was algemeen beschikbaar, en in de publieke ruimte heerste een grote mate van
gelijkheid van alle partners; horizontale bindingen en de deling van macht waren
belangrijker dan verticale en de monopolisering van de macht; in het culturele systeem
was het belang van de middengroepen opvallend; meer dan andere wereldbewoners
waren de Nederlanders zeer tevreden over zichzelf.
Is dat niet een poldermodel avant la lettre? Wordt het Nederland van de Europese
integratie anno 2001 (‘Nederland distributieland’, ook van ideeën, in de recente
discussies over Rushdie en het boekenweekgeschenk hebben we het weer kunnen
horen) hier niet een spiegel van zichzelf voorgehouden waarin het zich nog goed kan
herkennen? Maar hoe wenselijk is het eigenlijk om als natie in die spiegel te blijven
kijken, vooral wanneer dat eerder aanleiding geeft tot zelffelicitatie dan tot kritisch
zelfonderzoek? En welke vreemdeling zou bij zulke zelfgenoegzaamheid nog
geïnteresseerd zijn om mee te kijken en mee te denken? Il faut chercher en soi-même
autre chose que soi-même pour pouvoir se regarder longtemps, aldus het citaat uit
Malraux dat Du Perron meegaf als motto aan Het land van herkomst. Zonder een
verontrustend autre chose lijkt 1650 Bevochten eendracht als spiegel van de
Nederlandse mentaliteit verdacht veel op de onbeweeglijke oppervlakte van de vijver
van Narcissus.
Arie Jan Gelderblom, Universiteit Utrecht
Willem Frijhoff en Marijke Spies, met medewerking van Wiep van Bunge en Natascha
Veldhorst, 1650. Bevochten eendracht. Sdu Uitgevers, Den Haag 1999. Nederlandse
cultuur in Europese context.
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De losse lijn
In één alinea in het hoofdstuk over protestantisme trekken Bank en Van Buuren vier
opzienbarende omslagpunten in de geschiedenis van de late negentiende eeuw bij
elkaar. In 1885 verscheen het eerste nummer van De Nieuwe Gids, een ommekeer
in de geschiedenis van de literatuur die alleen met die van De Gids vergelijkbaar is.
Enige maanden daarvoor, in september 1884, had de nationale grootscheepse huldiging
van Beets voor zijn zeventigste verjaardag plaatsgevonden. Het feest voor Beets was
een manifestatie van behoudzucht. De poëzie van Beets was dichtkunst uit een
duidelijke wereld, waarin socialisme, decadentisme of geloofsafval niet bestonden.
In 1886 zaagde de pilaarbijter Abraham Kuyper de deur van de Nieuwe Kerk in
Amsterdam open met een groep geestverwanten, in een poging de macht van de
moderne theologie in de Nederlandse Hervormde Kerk te breken. De uitgetreden
predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis moest terechtstaan in hetzelfde jaar en
werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, omdat er in het eerste socialistische
blad van Nederland, Recht voor allen, majesteitsschennis gepleegd was. Oude en
nieuwe krachten zijn in de jaren rond de voorlaatste eeuwwisseling wel nooit in zo'n
sterke tegenstelling aanwezig geweest als daarvoor en daarna. In de ijkpuntenreeks
zijn de jaartallen van de verschillende delen: 1650, 1800, 1900, 1950, toevallig
gekozen, maar Bank en Van Buurens kregen een jaartal toebedeeld dat samenvalt
met de culminatie van een geweldige verschuiving in de maatschappij.
Of het hierdoor komt dat het boek onevenwichtig uitvalt, is maar de vraag. Ik heb
de indruk dat beide auteurs kost wat kost een keuze voor een bepaalde methode van
geschiedschrijving wilden vermijden. Dat betekent dat het ene hoofdstuk lijkt op een
letterlijke bloemlezing van symbolistische poëzie over rozen, en het andere op een
encyclopedische opsomming van wereldverbeteraars. In het ene stuk staat de
internationale context centraal, bijvoorbeeld in het symbolisme-hoofdstuk, in het
andere komt die er maar zijdelings aan te pas, zoals in het stuk over de Stedelijke
ordening. Nu bedoel ik dit niet als een depreciatie van het boek als een verzameling
van studies. Als geheel kan het echter moeilijk beoordeeld worden, omdat het toch
meer een band om verschillende hoofdstukken is dan een doorgestructureerd verhaal
over de mentaliteit in de jaren omstreeks 1900.
Zelf zeggen de auteurs aan het eind van hun boek dat ze op twee hoofdvragen in
hebben willen gaan (568). In de eerste plaats wilden ze onderzoeken hoe in de
Nederlandse cultuur van de eeuwwende het Europese besef van degeneratie en
decadentie geïnterpreteerd werd. Daarbij vragen ze zich af hoe het zich verhoudt tot
het in Nederland zo sterk herwonnen zelfbewustzijn en het geloof in vooruitgang.
De tweede vraag vloeit voort uit de hiervoor besproken studie van Frijhoff en Spies,
die concludeerden dat er in Nederland een duidelijke discussiecultuur aanwezig was
en dat die karakteristiek voor de Republiek was. De vraag is of die cul-
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tuur houdbaar is gebleken in een periode die door intense strijd over secularisatie en
sociale verhoudingen werd bepaald. Bank en Buuren konden met de tweede vraag
goed uit de voeten. Zij beschrijven hoe de politiek de institutionele voorwaarden
voor de discussiecultuur versterkte, doordat kerk en staat definitief van elkaar
gescheiden werden en door de vroegnegentiende-eeuwse vrijheid van geloof en
drukpers, alles vastgelegd in een liberale grondwet. Maar gold de voortzetting van
de discussiecultuur ook in het veld, waar zulke sterke tegenstellingen als die tussen
Abraham Kuyper en Domela Nieuwenhuis, tussen Henriëtte Roland Holst en koningin
Emma aanwezig waren? De kerkstrijd tussen modernisten en rechtzinnigen en de
politieke strijd over de sociale kwesties zijn de hoofdthema's van het discours aan
het eind van de negentiende eeuw. De auteurs analyseren deze conflicten en komen
tot de overtuiging dat de grondtrek van Nederland gematigdheid en tolerantie blijft,
ondanks de kerkafscheidingen van de Doleantie en ondanks politieke scheuringen
binnen het socialisme. Op de eerste vraag blijft het antwoord echter in de lucht
hangen. De minst geslaagde hoofdstukken van het boek gaan juist over het
decadentiebegrip en het symbolisme. De auteurs slagen er niet in hier duidelijk te
maken dat decadentie een rol speelde in het nationale debat van die tijd. De Europese
context is er met de haren bijgesleept. De overheersende indruk van het boek is toch
juist dat het vooruitgangsdenken en het idealisme in die tijd overheersten. Weliswaar
toveren de auteurs dan het konijn uit de hoed door te beweren dat vooruitgangsdenken
voortkwam uit doemdenken, maar dat lijkt me een te gemakkelijke redenering. Er
zijn te grote verschillen tussen werkelijke cultuurpessimisten in het buitenland zoals
Paul Bourget en de ongenoemde Nietsche, en nationale verbeteraars als Van Eeden,
Nieuwenhuis of Wilhelmina Drucker, om deze op één lijn te kunnen zetten. Bovendien
verzetten Bank en Van Buuren zich juist tegen de breukvlakgedachte van Johan
Huizinga, die uitging van een neergaande lijn in de cultuur van de eeuwwende en
een gespleten burgerij, terwijl zij juist de hoogtij willen benadrukken.
De losse lijn van het boek legaliseert dat de criticus meer naar de hoofdstukken
dan naar de grote greep kijkt. Die zijn verrassend wat de onderwerpen betreft. Het
is een opluchting om in een omvattende historische studie ook eens te lezen over
sport en operauitvoeringen in Nederland. Bepaald nieuw is de aandacht voor de
integratie van de geschiedenis van het rooms-katholieke volksdeel in die van de
hervormden. In dit opzicht is het deel over 1900 dus beter geslaagd als nationale
studie dan het deel over 1650, waar Gelderblom terecht de vraag stelt naar de
Maastrichtse klerk. Er bestaat geen andere historische studie over de negentiende
eeuw waarin grote delen gewijd zijn katholieke kostscholen, katholieke kerkmuziek
en de al dan niet aanwezige invloed van roomse nonnen op de vrouwenemancipatie.
Of het nu de AGN, Kossmann of De Pater/Knippenberg zijn, tot nu toe slaagde geen
geschiedschrijvend overzicht erin een behoorlijke en geïntegreerde belangstelling te
tonen voor de 40 % katholieken die er rond 1900 rondliepen. Dit leidt ook tot een
zeer natuurlijke incorporatie van een mooie paragraaf over room-
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se kerkenbouw, niet in een gedeelte over architectuur, maar in het hoofdstuk over
emancipatie. Zoals een hond zijn terrein markeert door zijn geurvlagen uit te zetten,
zo bakende de katholieke kerk haar nieuw verworven openbaarheid af door in de
kleinste dorpen maar vooral ook in de grote steden opvallende kerken te bouwen in
die typische rooms-neogotische stijl. De aandachttrekkende architectuur in dienst
van de emancipatie had noodzakelijk tot gevolg dat ook de protestanten tot opzichtiger
nieuwbouw overgingen. De megalomanie van de katholieken blijkt het meest uit die
Bavokerk in Haarlem in zijn tomeloze overdaad, maar de frivole oosterse bouw van
de hervormde Keizersgrachtkerk in Amsterdam toont aan hoe antwoorden als het
ware afgedwongen werden door de statements van de architectuur. In dit soort
paragrafen slagen de auteurs wel in een totaalvisie, maar elders vallen de delen over
samenhangende onderwerpen geregeld uit elkaar.
Dat geldt in veel opzichten voor de literatuur. Dat valt goed te demonstreren aan
een auteur als Herman Gorter, die zowel in paragrafen over gemeenschapskunst,
utopisten en socialisten, mystiek socialisme als bij decadenten voorkomt. Een
integratie blijft echter uit, en zijn indeling bij decadenten moet als een noodgreep
beschouwd worden om toch nog wat namen te kunnen noemen bij een stroming die
in Nederland geen betekenis had.
Steekjes vallen overal. Dat Jacob Israël de Haan en zijn zus Carry van Bruggen
geen tweeling zijn, ofschoon in hetzelfde jaar geboren, weet men nu toch wel. Dat
Das Leben Jesu van Davis (lees: David Friedrich) Strauss zowel in 1853 als in 1835
uitkwam, berust op een verwisseling van titels en jaartallen. In prestigieuze boeken
als dit zouden wel wat minder zetfouten mogen voorkomen. Bepaalde zaken blijven
onderbelicht. Henriëtte Roland Holst, toch sterk aanwezig als socialiste, krijgt niet
de internationale allure die Elsbeth Etty haar in de biografie overtuigend toebedeeld
heeft. Over de seksuele veranderingen lezen we niets, in een tijd dat toch voor het
eerst de juiste werking van de geslachtsorganen ontdekt werd en in een tijd dat er
veel studies over homoseksualiteit verschenen. Dat de arbeidersbeweging geen
aandacht kreeg, is een bewuste keuze van de auteurs. Zoals ze in een interview in
NRC Handelsblad van 16 september 2000 toelichten: ‘We zijn een beetje dwarsig
geweest tegenover dat vaste beeld van sociale ellende... Wij hebben bewust gekozen
voor een overbelichting van het culturele aspect’. Een feest zijn de illustraties. Die
zijn nergens obligaat, steeds duidelijk verbonden met de tekst en mooi afgedrukt.
Ook daar waar ze ter verduidelijking van afgegrazen weien als die van de
gemeenschapskunst dienen, wordt er toch nog vaak iets verrassends getoond. Dat
geldt vanzelfsprekend ook voor de vele onbekende foto's en ansichtkaarten die
verwerkt zijn.
1900 is niet het boek geworden dat alle andere boeken overbodig maakt. Het is
wel een fris boek, met onderwerpen die elders niet geïntegreerd zijn in de
geschiedschrijving. Dat sport ook een vorm van cultuur is die de burger distinctie
gaf, dat het Vondelpark een burgerinitiatief was, dat de bouwpastoor het landschap
van Brabant veranderde, zijn verrassende openingen. Er is nog een verband dat de
auteurs niet aanwijzen, maar dat zich bij mij voortdurend aandiende. Er is een
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grote overeenkomst tussen het idealisme van de voorlaatste eeuwwisseling en dat
van de late jaren zestig. De baard van Frederik van Eeden en die van Roel van Duyn
lijken verdacht veel op elkaar.
Marita Mathijsen, Universiteit van Amsterdam
Jan Bank en Maarten van Buuren, Hoogtij van burgerlijke cultuur. Den Haag, Sdu
Uitgevers, 2000. 624 pp. (Nederlandse cultuur in Europese context, dl. 3)

Cultuurgeschiedenis nieuwe stijl
Het hierboven gerecenseerde boek over het ijkpunt 1900 zet in met de beschrijving
van een kroningsfeest. Zo'n plastisch opening herinnert al dan niet opzettelijk aan
de cultuurgeschiedschrijving zoals die werd bedreven door Nederlands beroemdste
historicus, Johan Huizinga: beeldend en niet zonder literaire zwier.
Heel anders van stijl en toon is het deel dat de naoorlogse periode weergeeft: 1950.
Welvaart in zwart-wit, geschreven door de socioloog Kees Schuyt en de
architectuurhistoricus Ed Taverne. Zij lijken elke opsiering te willen vermijden. De
ironische zinswendingen bij voorbeeld die het proza van Bank en Van Buuren
verlevendigen, zal men bij hen vergeefs zoeken. Liever houden zij zich aan de kale
feiten en aan cijfers, de laatste vaak weergegeven in grijze tabellen. De lezer komt
alles te weten over het Marshallplan, de Deltawerken, de opmars van de ballpoint,
het begrip ‘Randstad Holland,’ de ruilverkaveling in de Tielerwaard, de WAO, de
Mammoetwet en nog een honderdtal onderwerpen. Al deze wetenswaardigheden
worden gepresenteerd in een droge stijl die nogal eens neigt tot lange zinnen met
een behoorlijk abstract karakter. Het maakt het doornemen van 1950. Welvaart in
zwart-wit tot een taaie opgave.
Daar staat tegenover dat deze grijsheid uiteindelijk een nogal revolutionaire visie
op de jaren vijftig en zestig blijkt te ontvouwen. Want Schuyt en Taverne willen met
hun strak opgebouwde studie (veel strakker dan het nogal eclectische deel van Bank
en Van Buuren) de gebruikelijke periodisering van de naoorlogse decennia op de
helling zetten. Globaal genomen kan men in de traditionele beeldvorming van die
tijd twee stadia onderscheiden. In eerste instantie vond de karakterisering die de
historicus Kossmann van de periode vlak na de oorlog gaf navolging: ‘jaren van
tucht en ascese.’ Daardoor ontstond een scherpe tegenstelling: eerst de jaren vijftig
als een tijd van hard werken en niet klagen (maar niet zonder een zekere kneuterige
knusheid); daarna de ‘ludieke’ uitbarsting van de jaren zestig.
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Maar geleidelijk aan hebben historici dit beeld genuanceerd. Een zo ingrijpende
verandering als de jaren zestig betekende, moest toch zijn aanzetten hebben gehad
in de voorgaande periode- anders blijft de snelle capitulatie van het ‘establishment’
onverklaarbaar. Die eerdere tegenstemmen kwamen bij voorbeeld uitgebreid aan de
orde in de bundel van Luykx en Slot, Een stille revolutie? uit 1997.
Schuyt en Taverne nu, gaan nog een stuk verder. Voor hen betekent 1968 (of 1963)
allerminst een breuk. In hun visie vormen de jaren 1948-1973 één aaneengesloten
periode, de ‘gouden economische jaren’ of het ‘economische wonder.’ Het keerpunt
is voor hen 1973. Dan ontstaat er een nieuwe Nederlander, eigenzinnig, van God los,
kortom: postmodern.
Tot deze relativering van de jaren zestig kunnen de auteurs komen door
systematisch de vernieuwingen uit die jaren te herleiden tot aanzetten in de tijd
daarvóór. De volgende zin uit de Slotbeschouwing laat dit retorische procédé goed
uitkomen: ‘De culturele veranderingen van de jaren zestig, waarin jongeren zich
afzetten tegen de overgeleverde gedragsvormen van de ouderen, waren geen afwijzing
van die oorspronkelijke waarden, maar moeten vooral gezien worden als een
voortzetting ervan, met nieuwe stijlmiddelen en nieuwe inhouden.’
Toen de auteurs hun visie in een NRC-interview (3-3-2001) nog eens samenvatten,
volgde onmiddellijk een aantal ingezonden brieven die protesteerden tegen deze
verdwijntruc van de jaren zestig. Ook 1950. Welvaart in zwart-wit zelf geeft heel
wat bewijsmateriaal aan wie het bijzondere van ‘60’ wil blijven benadrukken. Zo
verschijnt op p. 253 opeens weer het oude beeld van de knusse jaren vijftig: ‘Het
leven in een verzuilde samenleving had voor de betrokkenen, anders dan men nu
vaak denkt, aantrekkelijke kanten.’ Bovendien concluderen de schrijvers in hun
hoofdstuk over de jaren zestig ‘dat overal een drastische verandering heeft
plaatsgevonden.’ In dat hoofdstuk wijzen ze voortdurend op langdurige, ingrijpende
effecten van wat in de jaren zestig plaatsvond, bij voorbeeld op het gebied van het
onderwijs (p. 400), in de gezondheidszorg (p. 401), in de houding tegenover drugs
(basis van het latere gedoogbeleid, p. 402). Het ‘gewoon-je-zelf-zijn’ van de jaren
tachtig zien ze als ‘de uiteindelijke overwinning van veel ideeën uit de jaren zestig’
(p. 381). Daarmee halen ze in feite hun eigen these onderuit.
Natuurlijk hebben Schuyt en Taverne gelijk dat ‘zestig’ zijn wortels had in ‘vijftig’
(en daarvoor), maar ze lijken het belang van de versnelling van de veranderingen
tussen 1963 en 1973 te onderschatten. Een belangrijk proces als de secularisering
heeft een lange voorgeschiedenis, maar ook zij wijzen op de opvallende snelheid
van de ontkerkelijking in de periode 1960-1975 (p. 355). Hetzelfde geldt voor de
verandering in de seksuele moraal. Het is waar, de NVSH (Nederlandse Vereniging
voor Seksuele Hervorming) werd al in 1946 opgericht. Maar in 1965 had slechts een
vijfde van de Nederlandse bevolking geen bezwaar tegen ‘omgang’ voor het huwelijk,
terwijl vijf jaar later meer dan de helft daar al niet meer wakker van lag. Enz.
Wat Schuyt en Taverne lijken te vergeten is dat een ontwikkeling altijd in het
verleden zijn wortels vindt (Da Vinci heeft de fiets, de tank, de baggermachine en
de heli-
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copter al ontworpen). Maar juist een stroomversnelling van een aantal ontwikkelingen
kan een periode zijn eigen karakter geven. Of, in andere woorden, hun bijna
marxistisch vasthouden aan de ‘macro-economische ontwikkelingen’ als vertrekpunt
voor hun schets van het sociaal-culturele leven in Nederland (p.29) maakt de auteurs
doof voor hoe het leven ervaren werd. Wanneer mensen om zich heen zoveel zo snel
zien veranderen, kunnen ze werkelijk het gevoel krijgen dat ‘the times, they are
achanging.’ (Zou deze abstracte blik er ook toe geleid hebben dat op de door Schuyt
en Taverne geselecteerde foto's nogal eens geen mensen voorkomen?) Deze beperkte
visie heeft ook zijn gevolgen voor hun behandeling van het literaire leven.
Opvallend is dat zij bij voorkeur een simpele weerspiegelingsopvatting hanteren
wanneer er een relatie tussen maatschappij en literatuur wordt gelegd. Zo brengen
zij het pessimistische proza van na 1945 in verband met de oorlog en de naoorlogse
‘sfeer van illusieloosheid’ (p. 39-40). Dat ontluisterende proza zou echter nog lang
de toon aangeven, maar dat gegeven past slecht binnen het verhaal dat Schuyt en
Traverne vertellen. Want zij presenteren in feite een success story, de geschiedenis
van het economische wonder dat ‘de eigenlijke motor’ is van de modernisering van
Nederland na de Tweede Wereldoorlog (p. 53).
Toch hebben de beide cultuurhistorici nog een literator weten te vinden die het
moderne omhelsde. Het is Hans Verhagen en hij mag dan ook in deze studie
herhaaldelijk opdraven. Zo wordt op p. 163 een gedicht uit de cyclus ‘Human Being’
geciteerd dat een aanvaarding van de urbanisatie lijkt uit te drukken. Ik heb de cyclus
(afgedrukt in De nieuwe stijl deel 1) er eens naast gelegd en stuitte toen op het laatste
gedicht dat als volgt luidt: ‘Human being,/ in een uniform als het maar een mooi
uniform is.// Nu een nieuwe landkaart.’ Het woord ‘uniform’ brengt hoe dan ook
negatieve associaties mee en leidt ertoe dat de hele cyclus ironisch, zo niet sarcastisch
kan worden gelezen. Wie literatuur binnenhaalt, krijgt onvermijdelijk dubbelzinngheid
in huis.
Een andere Nieuwe Stijler die geciteerd wordt is Armando. Hij heeft het immers
ooit over de ‘frisse opkomst van de consumptiemaatschappij’ gehad en dat bevalt
Schuyt en Taverne die zelf ergens van ‘frisse nieuwbouwwijkjes’ spreken (p. 159).
Het is daarom niet verwonderlijk dat De nieuwe stijl-groep nogal wat aandacht krijgt
in het hoofdstuk over ‘Het literaire leven,’ want zij lijken zo mooi te passen binnen
de weerspiegelingstheorie van Schuyt en Taverne.
Met andere schrijvers hebben zij veel grotere problemen, de Vijftigers bij
voorbeeld. Wel moeten zij toegeven dat die beweging een werkelijke vernieuwing
betekende (en daardoor afwijkt), maar twee bladzijden verder vinden zij toch een
redenering waarbij Lucebert en de zijnen binnen het patroon worden geperst. De
Vijftigers geloofden namelijk net als de Tachtigers in de mythe van de dichter als
paria. ‘Zo opgevat onttrokken de Vijftigers zich dus niet aan het proces van restauratie
dat in de jaren vijftig de samenleving in zijn greep kreeg, maar waren ze er een
symptoom van’ (p. 443).
Deze redenering is geforceerd. De dichter-als-paria is natuurlijk een typisch
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romantische opvatting die men zowel voor als na Vijftig vindt. Ook Verhagen en
Armando zijn herhaaldelijk met de romantiek in verband gebracht. De laatste
verklaarde zelfs: ‘Ik ben altijd romanticus geweest qua mentaliteit.’ Daarmee
verdwijnen deze beide kroongetuigen van Schuyt en Taverne uit het beeld van
moderniserend Nederland.
Maar belangrijker is nog dat de gewrongen redenering de schok van Vijftig
wegretoucheert. Het is of Schuyt en Taverne weigeren te erkennen dat er literaire
teksten en zelfs stromingen zijn die niet binnen hun beeld van fris nieuwbouw
Nederland passen. Alleen op die manier kunnen ze aan het eind van hun hoofdstuk
concluderen dat de verschillende aspecten van het literaire leven ‘nauw verweven’
waren ‘met de karakteristieke veranderingen die in het naoorlogse Nederland op tal
van terreinen plaatsgrepen.’ Zo'n slotsom is alleen mogelijk door grote delen van de
literatuur buiten beschouwing te laten: aan het proza besteden zij nauwelijks aandacht,
evenmin aan de zogenaamde Tirade-dichters, de hermetische poëzie in de lijn
Kouwenaar-Faverey, een tegendraadse figuur als Komrij (geen blinde omhelser van
het moderne!) enz. enz.
Waar zij, kortom, geen oog voor blijken te hebben is de eigenzinnigheid van de
literatuur. De historicus Kossmann had al geschreven dat de beweging van Vijftig
‘niet karakteristiek’ was voor de jaren 1950. Zelf geven Schuyt en Taverne toe dat
het engagement van de jaren zestig leidde tot experimenten op het gebied van het
toneel, maar in de literatuur en beeldende kunst geen weerklank vond (p. 425). Maar
juist met dit dissidente van de literatuur weten ze niets te doen, het vloekt met hun
weerspiegelingstheorie.
In deze recensie is veel nadruk komen te liggen op kritiekpunten en weinig op de
verdiensten van het grote overzichtswerk 1950. Welvaart in zwart-wit. Toch is zo'n
verdienste van deze studie (en van de hele reeks ijkpunten) dat een aantal essentiële
problemen op scherp worden gesteld. Wat is eigenlijk ‘cultuurgeschiedenis’? Hoe
kan het dat in een deel van de reeks ‘Nederlandse cultuur in Europese context’ pas
na 400 bladzijden de cultuur in de gebruikelijke zin van het woord behandeld wordt?
In hoeverre zijn macro-economische ontwikkelingen werkelijk doorslaggevend bij
culturele veranderingen? En wat is de plaats van de literatuur daarbinnen:
weerspiegeling of stoorzender? Juist de rigoureuze opzet van 1950. Welvaart in
zwart-wit maakt discussie over zulke cruciale vragen van de cultuurgeschiedenis
mogelijk.
Ton Anbeek
Kees Schuyt en Ed Taverne: 1950. Welvaart in zwart-wit. Sdu Uitgevers, Den Haag
2000. 580 pp. (Nederlandse cultuur in Europese context, dl. 4)
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‘Het een-en-het-ander’
Representaties van culturele alteriteit in Maria Dermoûts roman De
tienduizend dingen
Maria-Theresia Leuker
De tienduizend dingen is de tweede roman van Maria Dermoût, die in 1888 als dochter
van de administrateur van een suikerfabriek op Midden-Java werd geboren. Dermoût
debuteerde in 1951 op 62-jarige leeftijd, met de roman Nog pas gisteren, waarin
vroege ervaringen van biografische aard zijn verwerkt. Op Ambon (een eiland in de
Molukken), waar zij met haar gezin van 1910 tot 1914 woonde, deed zij inspiratie
op voor haar tweede roman, die in 1955 verscheen. Ambon is een van de talrijke
standplaatsen waar haar man, die werkzaam was bij de rechterlijke macht van het
Nederlandse koloniale bestuur, gestationeerd werd. In 1933 vestigde het echtpaar
Dermoût zich definitief in Nederland en in 1945 stierf hun zoon in een Japans
interneringskamp in Nederlands-Indië.1 De tijd waarin de handelingen van de beide
romans geplaatst zijn en de tijd waarin ze gepubliceerd werden, worden door een
keerpunt in de geschiedenis van elkaar gescheiden: in het jaar 1949 werd Indonesië
onafhankelijk.
In De tienduizend dingen staat het levensverhaal van een vrouw centraal, die afkomstig
is uit een Nederlandse perkeniersfamilie en die na een aantal zware beproevingen
uiteindelijk alleen met een dienstbode op een specerijenplantage woont. De
belangrijkste handeling strekt zich uit over de laatste veertig jaar van de negentiende
en de eerste tien jaar van de twintigste eeuw. Los hiermee verbonden is een reeks
verhalen over mysterieuze moorden, die zich eveneens op Ambon afspelen.

De tienduizend dingen - koloniale en postkoloniale literatuur
Volgens de gebruikelijke literatuurhistorische indelingscriteria behoort de roman De
tienduizend dingen tot de Indische literatuur. Tegen de achtergrond van recentere
theoriedebatten kan men zich afvragen of het hier koloniale of postkoloniale literatuur
betreft. Vanuit het tijdsaspect lijken beide begrippen van toepassing: het thema van
de roman is de koloniale tijd, maar de publicatie vond pas na het begin van de
dekolonisatie plaats. Een puur chronologisch gebruik van de begrippen ‘koloniaal’
en ‘postkoloniaal’ zou echter te beperkt zijn. Hoewel bestaande pogingen om een
definitie te geven vooral de dubbelzinnigheid van deze begrippen
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benadrukken, lijkt men het er over eens te zijn dat het koloniale discours, dat ook
literaire vormen kent, gekenmerkt wordt door een affirmatieve houding ten opzichte
van de koloniale machtsverhoudingen, terwijl het postkoloniale discours een kritische
houding aanneemt.2 Tegen deze achtergrond beschouw ik De tienduizend dingen als
‘het ene en het andere’, als koloniaal en postkoloniaal. Dit gaat in tegen de gangbare
wetenschappelijke opvattingen, die de roman unaniem tot de koloniale literatuur
rekenen.3 Mijn karakterisering van de roman als ‘het ene en het andere’ is in de eerste
plaats gebaseerd op de manier waarop de tekst met culturele alteriteit omgaat.

Stereotypen - identiteit en alteriteit
Ik wil kort uiteenzetten wat ik onder culturele alteriteit versta. In de omgang met het
vreemde, met de andere cultuur, construeert het culturele bewustzijn beelden van
zichzelf en van het vreemde. Hierbij gaat het vaak om stereotypen, die door binaire
semantische tegenstellingen gestructureerd zijn. In de logocentrisch en patriarchaal
georiënteerde denktraditie van het avondland wordt de tegenstelling tussen het eigene
en het andere gemarkeerd door bijvoorbeeld de contrasten rationaliteit versus
irrationaliteit, taal versus taal-loos, licht versus donker, ondubbelzinnig versus diffuus
en amorf, mannelijkheid versus vrouwelijkheid en affect-beheersing versus
ongeremdheid.4 Ook het zwart-wit denken, dat aan de structuur van dit concept ten
grondslag ligt, is een kenmerk van onze cultuur. Dit polariteitsmodel is niet alleen
tweepolig maar ook hiërarchisch, dat wil zeggen dat culturele alteriteit vanuit het
perspectief van de eigen cultuur gestigmatiseerd wordt. Door de depreciatie van het
andere wordt de eigen identiteit geprofileerd en bevoorrecht om zo de aanspraak op
macht over deze aldus afgebakende wereld te legitimeren. Het gaat hier dus om het
koloniale discours, of, in de door Edward Said gemunte terminologie, om het
oriëntalistische discours.5 Said heeft de oorsprong en de eeuwenoude traditie van de
westerse voorstelling van de Oriënt onderzocht. De roman De tienduizend dingen
houdt zich bezig met deze constructie van het oosten als datgene wat vanuit westers
perspectief ‘anders’ is. De hiervoor opgesomde oriëntalistische clichés worden daarbij
echter geenszins gereproduceerd, maar juist ondermijnd.

Een Indische of een Europese roman?
Voordat ik hier uitvoeriger op doorga, wil ik kort ingaan op de receptiegeschiedenis
van het werk van Maria Dermoût - dat naast de genoemde romans nog ongeveer
dertig verhalen omvat - omdat ook hier het oriëntalistische discours sporen
achtergelaten heeft. Rob Nieuwenhuys heeft in zijn in 1972 verschenen standaard-
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werk over de Nederlandse koloniale literatuur geprobeerd het bijzondere, het
anderszijn van het door hem voor het eerst als geheel beschreven tekstcorpus, naar
voren te halen. Hij noemt daarbij kenmerken waardoor de Indische literatuur zich
duidelijk van de Nederlandse literatuur onderscheidt. Zo identificeert hij onder andere
het ‘parlando’, de nauwe band met het gesproken woord, als karakteristieke stijl van
de Indische auteurs. Dermoûts werk, dat volgens hem zonder de mondelinge
verteltraditie van Oost-Indië ondenkbaar is, fungeert als typisch voorbeeld.6 Ook
Kester Freriks en E.M. Beekman beluisteren in Dermoûts teksten een Indische toon:
haar taal is melodieus, traag, slepend en zit vol herhalingen.7 Deze nadruk op de
alteriteit heeft ertoe geleid dat Dermoûts oeuvre, evenals het werk van vele andere
schrijvers, in het ghetto van de koloniale literatuur gestopt werd en nauwelijks kans
maakte om in de canon van de Nederlandse literatuur terecht te komen. Immers,
literatuur die anders is, kan niet tegelijkertijd Nederlands zijn!8
Wat Maria Dermoût betreft heb ik de lezer met deze inleiding eveneens op het
oriëntalistische spoor gezet. Ik wil deze naspeuringen echter verruimen en laten zien
dat Dermoûts roman De tienduizend dingen het ‘ene en het andere’ is: Indische en
Nederlandse, respectievelijk Europese literatuur.9 De tekst bevat immers talrijke
kenmerken waardoor hij ook in de Europese romantraditie verankerd ligt. Literaire
procédés zoals de perspectivering door een verhalende, respectievelijk waarnemende
instantie, de opbouw van een figurenensemble en het aanbrengen van chronologische
coherentie door vooruitwijzing en vervulling worden op een volstrekt vertrouwde
‘westerse’ manier gebruikt. Op het niveau van de handeling kunnen deze ‘westerse’
methodes een ‘oosterse’ basis hebben; zo functioneren bijvoorbeeld tovenarij, een
voorspelling of een voorwerp met een religieuze of rituele symboliek als
vooruitwijzing.
Hetzelfde gaat op voor de herhalingen, die door kenners als typisch stijlkenmerk
van de oosterse verteltrant bestempeld worden, hoewel ook enige twijfel aan de
geldigheid van zo'n globaal oordeel over de heterogene orale traditie van de
Indonesische archipel op zijn plaats lijkt te zijn.10 In ieder geval is het juist dat De
tienduizend dingen uit een opvallend stevig netwerk van terugkerende tekstkenmerken
bestaat, zoals woord-, metafoor-, en motiefrecurrenties. De op deze manier ontstane
homogene betekenisniveaus of isotopieën, zoals Greimas ze noemt, zijn toepassingen
van één van de belangrijkste literaire procédés in de Europese literatuur. Sinds Roman
Jakobson geldt het equivalentieprincipe, dat in de herhaling zijn weerslag vindt, zelfs
als taalkundig criterium voor de poëtische functie van de taal in de westerse cultuur.11
Het gebruik van de herhaling als kunstgreep in De tienduizend dingen laat zien dat
er overlappingen van het eigene met het vreemde zijn die een representatie van het
andere in het eigene mogelijk maken.
Dat geldt tevens voor de thematiek van de roman. De tienduizend dingen is ook
een Europese roman. Dit wordt impliciet door Nieuwenhuys, Freriks en Beekman
bevestigd, voor wie de tekst tot de Oost-Indische literatuur behoort, niet alleen wat
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betreft stijlkenmerken, plaats van handeling en personages, maar ook vanwege zijn
levensbeschouwelijke referentiekader. Wat zij over de thematiek van de roman zeggen
is namelijk deels onverenigbaar met de benaming Indisch en verwijst eerder naar
grote thema's in de Europese literatuur van de laatste tweehonderd jaar: volgens hen
gaat het om de worsteling met de tijd en de kracht van de herinnering; om leven en
dood, lijden en troost; om afscheid, scheiding en eenzaamheid.12
Culturele alteriteit wordt in de bestaande interpretaties vooral als motief beschouwd,
dus als herhaald en betekenisvol element, maar nauwelijks als thema of algemene
grondgedachte van de roman. Mijn artikel baseert zich daarentegen op de stelling
dat culturele alteriteit en dan met name de worsteling met het tweepolige westerse
denken dat hieraan ten grondslag ligt, één van de thema's is van De tienduizend
dingen. Daarbij wordt het koloniale discours gereproduceerd maar tegelijk ook
omzeild en doorkruist. Voordat ik deze stelling met behulp van enkele voorbeelden
zal proberen te staven is het noodzakelijk om eerst op de opbouw van de roman en
het verloop van de handeling in te gaan.
De roman bestaat uit zes episodes.13 De belangrijkste verhaallijn wordt in de eerste,
tweede en laatste episode, die ‘Het eiland’, ‘De tuin Kleyntjes’ en ‘Allerzielen’ heten,
verteld. Bij de hoofdstukken ‘De posthouder’, ‘Constance en de matroos’ en ‘De
professor’ gaat het om relatief op zichzelf staande verhalen die, vooral door
terugkerende motieven, maar ook doordat ze qua tijd en plaats in de buurt van de
belangrijkste verhaallijn blijven en overlappingen vertonen wat betreft de personages,
in het geheel van de tekst ingepast zijn.
Het eerste hoofdstuk ‘Het eiland’ heeft in eerste instantie een inleidend karakter.
De plaatsen waar de handeling zich afspeelt, namelijk het eiland en de tuin Kleyntjes,
een specerijenplantage op het eiland, worden voorgesteld vanuit het perspectief van
Felicia, de Nederlandse eigenaresse van de tuin, een vrouw van in de vijftig.
‘Mevrouw van Kleyntjes’, zoals ze genoemd wordt door de inheemse bevolking,
laat belevenissen en impressies uit haar leven op het eiland de revue passeren, onder
andere het oude heidense klaaglied van de ‘honderd dingen’, dat gezongen wordt
voor iemand die net gestorven is om hem te herinneren aan de mensen, gebeurtenissen
en dingen die belangrijk waren in zijn leven. Daarmee is een van de thema's van de
roman geïntoneerd, namelijk het inzetten van de kracht van de herinnering om met
het onherroepelijke verstrijken van de tijd en het moeten verliezen van geliefde
personen om te kunnen gaan. Tegelijk wordt er een verbinding gelegd met de titel
en met het motto van de roman die uit een taoïstische tekst uit de achtste eeuw
overgenomen zijn: ‘Wanneer de “tienduizend dingen” gezien zijn in hun eenheid,
keren wij terug tot het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn’. ‘De tienduizend
dingen’ zijn een metafoor in het taoïsme voor de schepping in haar verscheidenheid
en alomvattende samenhang.14
Het tweede hoofdstuk, ‘De tuin Kleyntjes’, springt terug in de tijd naar Felicia's
geboorte op de plantage en naar haar belevenissen als kind, totdat ze op zevenja-
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rige leeftijd met haar ouders naar Europa gaat. Zeventien jaar later keert ze met haar
zoontje terug naar haar grootmoeder die op de plantage is blijven wonen. Felicia is
door haar man in de steek gelaten toen haar ouders financieel in moeilijkheden
raakten. Nu bouwt ze samen met haar grootmoeder en haar zoon Himpies een leven
op in de tuin Kleyntjes. Na een zorgeloze jeugd verlaat de zoon met bloedend hart
het eiland, om een aantal jaren in Nederland de middelbare school te bezoeken en
zijn officiersopleiding te voltooien. Na zijn terugkeer wordt hij op het eiland Ceram
tijdens een militaire actie tegen de stam der berg-Alfoeren door een pijl, afkomstig
van een lid van deze stam, gedood.
In het laatste hoofdstuk, ‘Allerzielen’, wordt geschilderd hoe zijn moeder ieder
jaar op zijn sterfdag hem en alle anderen die in dat betreffende jaar vermoord werden
gedenkt. Gedurende een dag en een nacht wil Felicia alleen zijn om een tweegesprek
met haar doden te voeren. Dat is haar manier om de gewelddadige dood te verwerken
die voor haar, in tegenstelling tot de natuurlijke dood, niet bij het leven hoort. Dit is
mogelijk een verwijzing naar de taoïstische wereldbeschouwing waarin een moord
de eeuwige kringloop en het evenwicht van de schepping verstoort.15 Dit jaar zijn er,
behalve Felicia's zoon, nog vier vermoorde personen te gast op Kleyntjes: de
posthouder, Constance, de matroos en de professor, de protagonisten van de drie
hoofdstukken die tussen de eerste twee en het laatste hoofdstuk gevoegd zijn. Op
deze avond slaagt Felicia erin om zonder wrok ook de moordenaars te gedenken en
verzoend te raken met de dood van haar zoon en de anderen. Gedurende een moment
in ieder geval overstijgt zij het denken in onverenigbare tegenstellingen - aan de ene
kant de gewelddadige en aan de andere kant de natuurlijke dood, aan de ene kant de
moordenaars en aan de andere kant de slachtoffers - en is bereid de formule ‘het
een-én-het-ander’ te aanvaarden.

De tuin als hybridische ruimte
Het is geen toeval dat de tuin Kleyntjes de plaats is waar Felicia het ‘een-òf-het-ander’
los kan laten. Deze tuin is als literaire ruimte een representatie van hybriditeit, een
‘space in-between’ in de zin van Homi Bhabha. Het gaat hier om een plaats waar
identiteit en alteriteit niet dualistisch-hiërarchisch worden uitgebeeld en ook niet
dialectisch bemiddelend tot een synthese worden gebracht. Het is veeleer hun
onlosmakelijke en wederzijdse doordringing die in de tuin Kleyntjes gestalte krijgt.16
De tuin lijkt hiervoor bij uitstek geschikt te zijn, waar deze van oudsher de wederzijdse
doordringing van natuur en cultuur symboliseert. De roman zinspeelt bij de
beschrijving van de tuin meermaals op dit symbolische karakter dat een van de
grondtegenstellingen van het westerse denken vertegenwoordigt. Zo grazen de koeien
van mevrouw van Kleyntjes zij aan zij met wilde herten (124). In het bos dat bij de
tuin hoort groeit ‘van alles door elkaar, nuttig en niet nuttig’ (123). Over het algemeen
worden polariteiten in de tuin gerelativeerd.
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Dat begint al bij de naam: ‘Dat “kleyntjes” bij wijze van spreken: het was een grote
tuin, een van de grootste op het eiland’ (122). De keurige onderscheidingen, een
kenmerk van het denken in binaire tegenstellingen, worden ter discussie gesteld:
Aan het eind van het bos, maar nog onder de bomen, lagen drie
kindergraven naast elkaar in het gras en struikgewas; de stenen
afgebrokkeld en zonder opschrift meer. Daar lagen de drie kleine meisjes
van vroeger begraven. Zij hadden Elsbet, Keetje en Marregie geheten; dat
wist mevrouw van Kleyntjes nog, al waren alle oude papieren toen bij de
erge aardbeving en brand verloren gegaan. Zij waren de dochtertjes van
haar bet-overgrootvader geweest. Zij zaten wel eens met z'n drieën op de
rand van de waterbak in het bos-stil! (124).
Zo ontmoeten leven en dood, natuurlijk en bovennatuurlijk, verleden en heden,
‘voorbij en niet voorbij’, zoals het in de tekst heet (121), elkaar in de tuin Kleyntjes.
Voor zijn blanke eigenaars en bewoners is de tuin een ‘derde oord’: niet een
vreemde plaats, want ze beschouwen hem al generaties lang als hun eigendom, maar
ze zijn er ook niet echt thuis, omdat de familie na het instorten van het woonhuis bij
een aardbeving in het voormalig logeerpaviljoen woont (122). De tuin behoort ook
eigenlijk niet tot het gekoloniseerde gebied in Nederlands-Indië, want men houdt er
de inlandse cultuur met zijn verhalen, gebruiken en mysteries in ere. Felicia voelt
zich na haar terugkeer uit Europa innerlijk verdeeld tussen de tuin en de stad met
haar koloniale samenleving, ‘niet eens zo ver weg van de tuin en er toch van afgekeerd
al behorende bij ergens anders-daarginds’ (167), waar ze in Europese kleding
deelneemt aan avondfeesten en pianoles geeft. Uiteindelijk trekt ze zich helemaal
op Kleyntjes terug, draagt sarong en kabaai (132, 168) en leert haar zoon de liederen
van de eilandbewoners. Voor Himpies' schoolvriendjes is de tuin, zoals er in de tekst
staat, ‘niet vriendelijk’ (188) en tenslotte komen zij niet meer langs. Felicia en haar
zoon nodigen wel vaak gasten op Kleyntjes uit, maar de westerse bezoekers worden
niet in de geheimen van de tuin, zoals de spookverschijning van de drie kleine meisjes,
ingewijd (196). De relatie tussen de blanke eigenaressen en hun inlandse bedienden
draagt enerzijds het stempel van de koloniale machtsverhoudingen, anderzijds wordt
de hiërarchie door de persoonlijke, emotionele binding doorkruist. De grootmoeder
noemt haar bediende Sarah, met wie ze bijna twintig jaar lang samen in de tuin
gewoond heeft, haar vriendin (159). Himpies' kindermeisje Sjeba is zijn ‘andere
moeder’ (156, 193). Na de dood van haar zoon wil Felicia de inlander Domingoes,
met wie Himpies opgegroeid is, aannemen als zoon (211). Domingoes wordt als het
‘iets oudere broertje en vriendje’ van Himpies beschouwd (166). Deze formulering
sluit ontegenzeggelijk een kritiek op het kolonialisme in. In de ideologische taal van
het koloniale regime werd de Nederlandse resident immers als ‘oudere broer’ van
de inlandse regent betiteld.
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Al met al wekt de tuin een paradijselijke indruk, omdat ongeveer alles wat daarbuiten
onverenigbaar is hier vredig naast elkaar bestaat, zoals de wolf en het lam in de bijbel
(Jesaja 11,6). De tekst zelf onderstreept deze connotatie door een inter-tekstuele
verwijzing naar psalm 104, een loflied op de heerlijkheden der schepping, waarvan
de tekst in vele details in de beschrijving van de tuin weerklinkt. Pregnant genoeg
wordt de bijbeltekst in een gehybridiseerde vorm in de tekst geïntroduceerd: Felicia
leert de psalm van haar kindermeisje Suzanna in het Maleis (138).

De tuin als paradijs na de zondeval
Kleyntjes is echter een paradijs na de zondeval. De tuin vertoont de onuitwisbare
sporen van de koloniale machtsverhoudingen. Op een avond wijdt de grootmoeder
Felicia in in de geheimen van haar familie. De eerste perkenier had een mooie Balinese
slavin gekocht waarop zijn vrouw al gauw jaloers werd. Toen de drie dochters van
het gezin, die de slavin onder haar hoede had, plotseling op dezelfde dag stierven,
beschuldigde de moeder haar van moord. De slavin werd bij het verhoor zozeer
toegetakeld dat ze niet meer kon lopen, maar ze bekende niet. De doodsoorzaak van
de meisjes kon nooit vastgesteld worden. Enige tijd later kwam de vrouw van de
perkenier bij een aardbeving onder het puin van het ingestorte huis om. Het gezin
beschouwde dit blijkbaar als straf, want vanaf die tijd was het verboden om het
ongelukshuis te herbouwen. Dit verbod geeft de grootmoeder ook aan Felicia door
(169-171). Deze herinnering aan het voorval die als waarschuwing geldt, wordt ook
op andere wijze levend gehouden. Ten eerste door de zogenaamde ‘slavenbel’ die
altijd geluid wordt als er een boot bij de tuin aanlegt of afvaart, en ten tweede door
het geloof aan de spookverschijning van de drie meisjes in de tuin. Op het niveau
van het literaire procédé krijgt deze waarschuwing gestalte in herhalingspatronen.
In de beschrijving van de tuin en de gebeurtenissen keren de ‘slavenbel’ en de ‘drie
meisjes’ steeds weer terug. Het koloniale discours wordt op deze manier als cantus
firmus onder het alteriteitsdiscours geschoven dat het zonder de traditionele
antagonismen probeert te stellen.
Toch lukt dit ook in het heden niet altijd. De paradijselijke vrede waarin Himpies
en Domingoes opgroeien wordt door een cultureel grensconflict verstoord. De
grootmoeder en Felicia verdienen hun geld niet alleen door de handel met andere
blanken, door het leveren van levensmiddelen aan de Nederlandse eigenaars van de
hotels en het militaire ziekenhuis in de stad, maar vooral met de vervaardiging van
geneeskrachtige kruidenmengsels, reukwerk, in goud gevatte amberbolletjes en
reumatiek-armbanden van zwart koraal. De grootmoeder noemt deze waar die door
Chinese en Arabische handelaren verkocht wordt ‘het andere’ (165), en niemand in
de stad mag ervan weten. Het benodigde materiaal betrekt de grootmoeder bij de
bibi, een oude vrouw die door de bedienden met een men-
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geling van afschuw en ontzag tegemoet getreden wordt, niet alleen omdat ze moslim
is, maar ook omdat velen denken dat ze magische krachten bezit. Op een dag ziet de
grootmoeder hoe de bibi de kleine Himpies aanmoedigt om een ketting van
porcelanaschelpen, die ze meegebracht heeft, om te doen. De grootmoeder komt
verschrikt tussenbeide, wijst de bibi terecht en zegt dat zij beiden toch weten dat
deze kettingen door de berg-Alfoeren op Ceram gedragen worden als zij gaan
koppensnellen. En zij vervolgt:
En jij durft die schelpensnoeren hier te brengen, hier op mijn tuin, bij mij
die een blanke vrouw ben, een christenvrouw, bij onze kinderen hier, dat
christenkinderen zijn die niemand kwaad gedaan hebben - een ieder op
zijn plaats - een ieder het zijne - dat weten jij en ik, dat is ons geleerd!
(178).
De grootmoeder beschouwt dit voorval blijkbaar als een culturele grensoverschijding
die fatale gevolgen kan hebben voor haar kleinzoon. Zij probeert de grenzen tussen
het eigene - ‘mijn tuin’, ‘blanke vrouw’, ‘christen’ - en het andere, dat door de bibi
wordt belichaamd, weer duidelijk zichtbaar te maken. Ze stuurt de bibi weg en geeft
de handel in ‘het andere’ op. Deze polariserende omgang met alteriteit wordt al
bepaald door de beschrijving van de scène die aan het conflict vooraf gaat. De tekst
legt opvallend de nadruk op de huidskleur van de betrokkenen. Himpies' huid is ‘niet
donkerbruin, een licht goudachtig bruin’. De bibi wordt ‘donker’ genoemd net als
Himpies' vriend, en de grootmoeder is ‘bleek’ (177). Het markeren van de huidskleur
is een gebruikelijke literaire methode om op stigmatiserende wijze de nadruk te
leggen op alteriteit. Zo wijst Maaike Meijer op eenzelfde gebruik van dit procédé in
haar analyse van de romans Rubber en Koelie van Madelon Székely-Lulofs, twee
boeken die in de jaren dertig uitkwamen en die spelen op de rubberplantages van
Sumatra.17

Dodelijke grensoverschrijdingen
Felicia's zoon Himpies wordt inderdaad op Ceram door een koppensneller in vol
krijgsornaat, met de daarbij horende versieringen, gedood. Door de verwijzing naar
de magische krachten van de bibi wordt deze dood echter hooguit binnen de logica
van de handeling overtuigend verklaard.18 De sleutel tot de betekenis van deze, door
de schelpenketting met elkaar verbonden scènes ligt wat mij betreft in hun structurele
analogie: in beide gevallen gaat het om een culturele grensoverschrijding. In het
tweede geval treden de Nederlanders op tegen de inlanders: door middel van een
militaire actie willen ze de berg-Alfoeren het koppensnellen ‘afleren’ zoals Himpies
het in een brief aan zijn moeder uitdrukt (201). De tekst doorbreekt echter de
eenduidigheid van het koloniale stereotype van de wilde die door de geciviliseerde
mens getemd moet worden, doordat hij op een aantal plaat-
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sen scheuren aan het licht brengt. Zo toont de arts die de expeditie begeleidt, begrip
voor de culturele praktijken van de berg-Alfoeren en vindt dat de soldaten er met
hun grove westerse vingers vanaf moeten blijven. Maar nadat hij met eigen ogen een
paar gesnelde koppen gezien heeft, bindt hij in. Bij de expeditie zijn ook Nederlandse
strafgevangenen. Een van hen verzorgt Himpies op roerende en liefdevolle wijze.
Ze noemen hem de massamoordenaar, omdat hij bij een huwelijksfeest alle gasten
met arsenicum omgebracht heeft (201). De tekst blijft consequent het westerse
bipolaire waardensysteem relativeren en laat in het midden waardoor Himpies
uiteindelijk sterft: door de vloek van de islamitische tovenares, door de pijl van een
wilde, of door de kolonialistische hybris die aan de hele onderneming ten grondslag
lag. Als men uitgaat van het personage- en ruimteconcept van de roman, dan is zijn
dood geheel en al logisch. In de tekst wordt het personage Himpies geschetst als een
representatie van de hybriditeit en daarmee als product van de literaire ruimte waarin
hij is opgegroeid. Alleen al de naam Himpies is hybridisch. Het is een inlandse
verbastering van de Nederlandse koosnaam ‘Wimpie’ (154). Felicia leert van haar
zoon het belang van het ‘een-én-het-ander’ in te zien (291, 296). Aan het verschil in
militaire rang tussen hem, de officier, en Domingoes, de sergeant, hecht Himpies
geen waarde. Net zoals in hun jeugd deelt hij alles met zijn vriend (220-201). Maar
buiten de tuin, in een wereld van antagonismen, kan Himpies, deze gepersonifieerde
utopie van de wederzijdse doordringing van verschillende culturen, niet overleven.

Zwarte huid - wit masker
De problematiek rond de culturele subjectiviteit in het spanningsveld tussen identiteit
en alteriteit treedt in De tienduizend dingen ook nog in een ander verband op: in de
episode ‘De professor’ wordt de moeilijke relatie van een Schotse bioloog met zijn
Javaanse assistent, die naar Ambon zijn gekomen om de plantenwereld van het eiland
te bestuderen, beschreven. In dit hoofdstuk vindt een omdraaiing van de posities
plaats wat betreft de perspectivering van culturele alteriteit: omdat de externe
vertelinstantie de focus van de waarneming bijna uitsluitend aan de Javaan delegeert,
wordt de Europeaan, die voor de meeste lezers van het boek toch ongetwijfeld de
persoon is waarmee men zich identificeert, als de ‘ander’ voorgesteld - een
vervreemdingseffect dat de kans biedt om stereotiepe waarnemingsschema's te
doorbreken.
De Javaan is een évolué met een ‘zwarte huid en een wit masker’ om de titel van
een boek van Frantz Fanon, een kolonialisme-criticus, aan te halen,19 een
gekoloniseerde persoon, die bij zijn ontwikkeling dingen uit de cultuur van de
kolonisator overgenomen heeft. Dit type personage is vooral bekend uit de
Angelsaksische koloniale literatuur. Meestal dient het ertoe de problematiek van de
tegenstelling tussen de geciviliseerde en de primitieve mens aan de orde te stellen.
In het per-
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sonage Soeprapto, de protagonist uit ‘De professor’, wordt de schijnbaar eenvoudige
verdeling van de predicaten ‘geciviliseerd’ en ‘primitief’ die in het alteriteitsdiscours
tot uitdrukking komt op losse schroeven gezet, omdat deze begrippen in eerste
instantie omgedraaid worden. De achtergrond van Soeprapto's waarneming is het
normensysteem van de Javaanse aristocratie waartoe hij behoort. Volgens dit systeem
gelden de leden van de eigen klasse als ‘aloes’, gecultiveerd. De Europeanen
daarentegen worden als ‘kasar’, ongeculüveerd, beschouwd.20 De karakterisering van
de personages geschiedt volgens dit schema, dat in feite een omkering van het westerse
alteriteitsstereotype is. De jonge Javaan, die als smal, tenger, zeer verzorgd en goed
gekleed wordt beschreven, bestudeert de professor tot in details: de onbehouwen
handen en voeten, het slecht zittende pak, niet meer erg schoon, met zweetplekken
onder de armen en uitpuilende zakken, en de natte zakdoek, waarmee de Europeaan
telkens het zweet van zijn voorhoofd veegt (249-250). Toch wordt het uiterlijk van
Soeprapto niet alleen met gecultiveerdheid, maar ook met femininiteit geassocieerd.21
Daarmee neemt de vertelinstantie ook een ‘westers’ standpunt in. Wat betreft ‘gender’
vindt hier dus geen omkering plaats, mannelijkheid en vrouwelijkheid worden op
vertrouwde wijze met het eigene respectievelijk het vreemde verbonden. Op deze
manier ontstaan er paradoxale karakters, die zich in eerste instantie aan een eenduidige
categorisering onttrekken, en die niet door een simpele omkering uiteindelijk slechts
het stereotype bevestigen.
Homi Bhabha benadrukt het belang van het stereotype in het koloniale discours,
dat altijd probeert twee antithetische koloniale subjecten te construeren. Als het beeld
van de ander op een vaste, vertrouwde en voorspelbare manier vastgelegd is, dan
wordt zijn vreemdheid controleerbaar. Het stereotype beweegt zich dus tussen de
acceptatie en de ontkenning van de verschillen.22 Ook Soeprapto vervalt in een
stereotiepe manier van waarnemen: als professor McNeill bij het begin van hun
expeditie met tropenhelm en zonnebril voor hem staat, mist Soeprapto alleen nog
een botaniseertrommel en een vlindernet (254). Toch kan hij op deze wijze de
complexiteit van zijn verhouding met de Europeaan niet reduceren. Want aan de ene
kant wekt het gedrag van de professor met zijn directheid, jovialiteit en zijn vaderlijke
vriendelijkheid weerstand bij hem op. Aan de andere kant belichaamt de
wetenschapper het leven waarnaar Soeprapto verlangt. De studie plantkunde waar
hij in Nederland aan begonnen was, moest hij op bevel van zijn familie afbreken. Er
werd hem bij zijn terugkeer een positie aan het hof van zijn oom, de regerende vorst,
aangeboden en er was ook een echtgenote van zijn eigen stand voor hem uitgezocht.
Beide sloeg hij af en hij nam een baan aan als secretaris in de botanische tuin
Buitenzorg. Zijn ondergeschikte positie binnen dit Nederlandse instituut en ook zijn
baan als schrijver en tekenaar bij de professor, beschouwt hij, als statusgevoelige
persoon van adellijke komaf, als een voortdurende belediging. Door middel van dit
personage toont de tekst de complexiteit van de koloniale identiteit zoals deze door
Homi Bhabha kernachtig beschreven is: de gekoloniseerde mens wil de plaats van
de kolonisator innemen en tegelijk op zijn vertrouwde plaats blijven.23
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De Javaan geeft de professor heimelijk gelijk als hij een parabel vertelt over de
culturele ballast, die loodzwaar op Soeprapto drukt, maar die hij nooit helemaal van
zich af zal kunnen schudden (260-261). In gedachten stemt hij ook met de professor
in als deze zegt dat rassenwaan niet alleen tot de Europeanen beperkt is, maar dat
mensen overal een stevige schutting om zich heenbouwen met niets dan a's: kasten,
klassen, standen, landen, rassen. ‘Maar wij’, en met deze woorden overbrugt de
professor de afstand tot zijn gesprekspartner, ‘wij van de geest, wij kunnen zonder’
(262). In de traditie van de Verlichting belichaamt de geleerde het ideaal van een
universele humaniteit, die volgens hem in staat is om culturele verschillen te
overwinnen. Met deze constellatie is de tekst weer bij het westerse alteriteitsdiscours
aangeland: doordat hij vrij is van vooroordelen, is de ‘meester’ uit het Westen
superieur aan zijn met ressentiment behepte ‘leerling’ uit het Oosten. Het verhaal
gaat echter verder.
Op een van hun excursies stoten McNeill en Soeprapto op Binongko's, leden van
een nomadenstam. De Javaan krijgt in de tekst een sterk stigmatiserende waarneming
toebedeeld. Naast de al genoemde methode van de markering van de huidskleur, valt
hierbij vooral de homogenisering van de mensen met hun omgeving op, waardoor
ze tot dingen gereduceerd worden.24 De Binongko's zitten ‘vlak tegen elkaar en tegen
de bruine bamboewand waar zij bijna niet tegen afstaken’, ze hebben ‘gezichten als
van bruine klei’ en staren met ‘domme zwarte ogen voor zich uit’ (267).25 Soeprapto
is bang voor de vreemdelingen en waarschuwt McNeill dat hij niet ongewapend bij
hen in de buurt moet komen, maar McNeill maakt zich geen zorgen. Als de Javaan
niet lang daarna door malaria overvallen wordt en de professor niet kan begeleiden
op zijn tocht, wordt deze laatste door de Binongko's vermoord. Ze hebben het voorzien
op de glimmende muntjes die McNeill bij zich heeft om degenen die zeldzame planten
voor hem zoeken te betalen. Het ideaal van de universele humaniteit loopt dus stuk
op de van het koloniale antagonisme doortrokken verhoudingen in de werkelijkheid.

Tot slot: dialogiciteit in plaats van bipolaire logica
In de episode De professor wordt de verhouding tussen de koloniale subjecten in al
zijn complexiteit voorgesteld: datgene wat scheidt en datgene wat verbindt,
aantrekking en afstoting, ‘het ene en het andere’. Paradoxen worden noch met elkaar
in overeenstemming gebracht, noch ondergebracht in een bipolaire logica. Deze
omgang met culturele alteriteit correspondeert met wat ik uiteengezet heb over de
tuin Kleyntjes: tegenstrijdigheden worden door middel van literaire methodes
mimetisch geïncorporeerd, zonder dat daarbij het onverenigbare verzoend of
opgeheven wordt.26 De roman De tienduizend dingen stijgt uit boven het bipolaire
denken met zijn ‘het een of het ander’ en probeert ‘het een en het ander’ toe te passen
en af te zien van eenzijdige beoordelingen. Aan het eind van de roman
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heeft Felicia een visioen, een totaliteitservaring waarbij ze ‘honderd keer “honderd
dingen”’ ziet, ‘naast elkaar, los van elkaar, elkaar rakende, hier en daar in elkaar
vervloeiende, zonder ergens enige binding, en tegelijkertijd voor altijd met elkaar
verbonden...’ (297).
Op het niveau van de vertelsituatie geeft de roman verschillende posities weer, De
tienduizend dingen is een dialogische roman.27 Een ver op de achtergrond aanwezige
externe vertelinstantie delegeert het waarnemen en vertellen zoveel mogelijk aan
verschillende personages, zonder dat deze verschillende perspectieven bij elkaar
worden gebracht. Felicia's stem domineert, maar naast de hare zijn ook andere
stemmen te horen. Al aan het begin van de roman luisteren de lezers als het ware
met Felicia mee naar de stem van ‘het andere’, de oude heidense klaagzang van de
‘honderd dingen’ (128). De observaties van Himpies en zijn instelling tegenover de
verhouding tussen Nederlanders en inlanders worden via een lange, tot zijn moeder
gerichte brief weergegeven (200-203). Zijn positie wordt dus rechtstreeks, zonder
tussenkomst van de vertelinstantie of van een ander personage, gerepresenteerd.
Himpies' hybridische standpunt staat daardoor op een gelijkwaardige manier naast
het meer westers bepaalde perspectief van Felicia. Dit wordt in het laatste hoofdstuk
Allerzielen nog een keer beklemtoond. In het kader van haar jaarlijkse
dodenherdenking voert Felicia in haar verbeelding een gesprek met haar overleden
zoon en laat hem in zijn replieken formuleringen uit de brief gebruiken. Daarbij
ontglipt haar uiteindelijk zelfs de regie over de dialoog:
Haar zoon zei: ‘[...] Ik heb het u al zo dikwijls proberen uit te leggen, zoudt
u niet eens één keer naar mij willen luisteren. Wij zijn nooit enkel en alleen
vermoord, wij zijn ook altijd gesneuveld. Wordt nu niet boos, want zo is
het, heus, het een-én-het-ander, mijn lieve moeder!’ Dat had hij nooit
tevoren tegen haar gezegd. (294)
Los van Felicia en haar zoon en tevens zo min mogelijk vervormd door de externe
vertelinstantie is in de episode De professor de Javaan Soeprapto aan het woord. Het
is echter de vraag of de westerse constructie van de stem van de Oost-Indische ander
diens positie ook werkelijk adequaat weergeeft. Volgens Bachtin leidt de expliciete
reproductie van het vreemde woord in de eigen uiting immers tot tweestemmigheid.
De auteur spreekt in de rol van een ander, en deze stilering beïnvloedt de betekenis
van wat hij zegt.28 Ook al heeft Maria Dermoût kennelijk getracht de culturele context
van een adellijke Javaan heel nauwkeurig te bestuderen om het personage Soeprapto
zo authentiek mogelijk te laten overkomen, de inlander blijft haar creatie. Hij spreekt
met haar stem en gebruikt haar Nederlands met al de westerse culturele noties en
connotaties die aan deze taal inherent zijn. De representatie van de Javaan vanuit
zijn eigen waarnemingsperspectief onderstreept daarom in deze, toch uiteindelijk
westerse tekst, de afwezigheid van de
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gerepresenteerde. Daarmee stoten de mogelijkheden van een polyphone roman op
een cultureel bepaalde grens.
Het gaat hier om een probleem waarover in de Amerikaanse antropologie al
jarenlang hevig getwist wordt. Het zogenaamde ‘Writing-Culture’-debat houdt zich
bezig met de vraag, in hoeverre het etnologisch onderzoek op het gebied van de
vreemde cultuur in een tekst van de eigen cultuur onder woorden gebracht kan worden.
‘Wie können die Fremden in einem Text anwesend sein, in dem sie nur beschrieben
werden, weil sie eben nicht anwesend sind?’29 Klaus Scherpe heeft in dit verband
erover nagedacht, of het onder andere in de literatuur aanwezige numerische
vermogen, de ‘Anverwandlung, Angleichung und Einfühlung’,30 een uitweg uit de
impasse zou kunnen vormen. Maar zelfs wat betreft de dialogische variant van de
mimesis, het gesprek of het interview, is Scherpe uiteindelijk sceptisch:
Ein Mitsprechen der Anderen im eigenen Text oder gar die Annahme einer
pluralen Autorschaft ist wahrscheinlich eine weitere Utopie des mit
schlechtem Gewissen gegenüber der fremden Kultur reflektierenden
Theoretikers oder Literaten.31
Des te meer lijkt scepsis op zijn plaats te zijn ten aanzien van de mogelijkheid de
ander als literair personage vanuit zijn waarnemingsperspectief in de eigen tekst te
representeren.
Vertaald door Marit Kraan
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De Nederlandse vrouwenpers in een internationaal perspectief1
Lotte Jensen
Het bestaan van vrouwencircuits, hetzij als doelgroep hetzij als producenten van
literatuur, is geen nieuw fenomeen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw
bestonden al internationale en nationale literaire vrouwennetwerken, zoals blijkt uit
Met en zonder lauwerkrans (1997).2 Dit waren overigens netwerken die veelal niet
exclusief uit vrouwen bestonden, maar waarin onderlinge contacten tussen vrouwen
wel een belangrijke rol speelden. De achttiende, en in toenemende mate ook de
negentiende eeuw, laten eveneens zulke netwerken zien, waarbij soms zelfs sprake
lijkt zijn van een onverenigbaarheid van mannen- en vrouwencircuits (Van Dijk
1996: 247). Het ontstaan van aparte vrouwencircuits lijkt enerzijds in de hand te zijn
gewerkt door de contemporaine, vaak negatieve denkbeelden over het vrouwelijke
schrijverschap en de behandeling van vrouwelijke auteurs in de literaire kritiek als
een aparte categorie (Showalter 1977: 73-97). Anderzijds zochten schrijfsters soms
zelf bewust het contact met seksegenoten, bijvoorbeeld omdat ze elkaar tot
inspirerende voorbeelden dienden.
Een belangrijke, tot nog toe nauwelijks benutte bron voor het opsporen van
netwerken tussen schrijfsters, zowel van nationale als internationale aard, vormt de
periodieke pers voor en door vrouwen. Suzan van Dijk heeft in haar artikel ‘Vrouwen
en hun Republiek der Letteren’ (1996) een aanzet gegeven voor de bestudering van
de Nederlandse vrouwenpers vanuit een internationaal perspectief. Haar verkenning
bleef echter noodzakelijkerwijs beperkt tot de achttiende eeuw en spitste zich toe op
de contacten tussen Frankrijk en Nederland. In dit artikel wil ik het door haar
uitgezette spoor verder volgen en ingaan op de negentiende-eeuwse Nederlandse
vrouwenpers tot circa 1880. Ik beperk me daarbij om pragmatische redenen tot de
wouwen tijdschrifien. De talrijke speciaal voor vrouwen bestemde almanakken, die
vanaf de laatste decennia van de achttiende eeuw verschenen, zouden in de toekomst
echter nog eens in het onderzoek betrokken moeten worden. In dit type onderzoek
is het nodig om een onderscheid te maken tussen een strikte en een meer rekkelijke
invulling van de term ‘netwerk’. Doorgaans is het netwerkonderzoek er op gericht
om concrete betrekkingen tussen mensen in kaart te brengen, die veelal tot stand zijn
gekomen via briefwisselingen of persoonlijke ontmoetingen. Men zou hierbij kunnen
spreken van ‘reële’ netwerken. Margaret McFadden hanteert in Golden Cables of
Sympathy. The Transatlantic Sources of Nineteenth-Century Feminism (1999) een
bredere invulling van het begrip ‘netwerk’. In deze rijk gedocumenteerde studie
betoogt zij dat internationale vrouwennetwerken aan
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het begin en midden van de negentiende eeuw van cruciaal belang waren voor de
ontwikkeling van meer formele vrouwenorganisaties aan het einde van de eeuw. Ze
wijst erop dat contacten niet alleen via briefwisselingen en ontmoetingen verliepen,
maar dat onderlinge beïnvloeding ook tot stand langs een omweg, namelijk via de
internationale verspreiding van publicaties. Ze noemt Harriet Beecher Stowe
(1811-1896) en George Sand (1804-1876) als voorbeelden van invloedrijke schrijfsters
wier werken als het ware een internationale ‘virtuele gemeenschap’ van
gelijkgestemde auteurs, vertalers en lezers in het leven riepen. McFadden laat zien
dat deze ‘virtuele’ netwerken, waaruit soms daadwerkelijke contacten voortvloeiden,
eveneens van cruciaal belang waren voor het ontstaan van de negentiende-eeuwse
vrouwenbewegingen.
In navolging van McFadden zal ik een rekkelijke invulling van de term ‘netwerk’
hanteren, en nagaan welke rol Nederlandse vrouwentijdschriften in de vorming van
nationale en vooral internationale literaire vrouwennetwerken hebben gespeeld. Ik
zal dus niet alleen naar de feitelijke contacten die via de tijdschriften tot stand
kwamen, maar ook naar het ‘virtuele’ netwerk rondom de journalisten(s): aan welke
auteurs refereerden ze? bij wie zochten ze aansluiting? Bij wijze van inleiding ga ik
eerst in op de achttiende eeuw en geef ik een globale schets van het internationale
klimaat waarbinnen de vroege Nederlandse vrouwenpers tot stand kwam. Vervolgens
richt ik de blik op enkele negentiende-eeuwse Nederlandse vrouwentijdschriften,
waarbij de vraag naar hun rol in de vorming van nationale en internationale
vrouwencircuits centraal staat. Om deze bladen adequaat te typeren is het steeds
nodig om ze binnen het internationale marktaanbod van vrouwentijdschriften te
situeren. Zo kan namelijk het voortdurende spanningsveld tussen het Europese
marktaanbod en de Nederlandse eigenheid van bepaalde tijdschriften zichtbaar worden
gemaakt. Het zal blijken dat de redacteurs/redactrices van de vroegste tijdschriften
zich in reactie op de overheersende invloed van buitenlandse vrouwenbladen expliciet
verzetten tegen bepaalde vormen van internationale beïnvloeding. Later wordt juist
nadrukkelijk aansluiting bij de internationale vrouwenpers gezocht.

Lectuur van buitenlandse vrouwentijdschriften in Nederland
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er in de achttiende-eeuwse Republiek nauwelijks
sprake was van een oorspronkelijk Nederlandstalige vrouwenpers (Van Dijk en
Helmers 1991: 80). Wel werden hier te lande enkele Franstalige vrouwentijdschriften
uitgegeven, zoals de Amusements du beau-sexe (1740-1741), de Amusements des
dames (1740-1741), de Amusements de la Toilette (1755-1756) en de Bibliothèque
des Dames (1764). Het eerstgenoemde tijdschrift, Amusements du beau-sexe, kende
twee binnenlandse herdrukken, hetgeen op enige populariteit wijst. Een zeker succes
kende ook de Amusements des dames: aan de bestaande zes afleveringen werden in
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1744 en in 1763 nog twee nieuwe toegevoegd.3 Deze tijdschriften waren wellicht
vooral voor de Franse afzetmarkt bestemd, maar vermoedelijk kwamen Franstalige
vrouwenbladen ook in handen Nederlandse lezeressen; de Nederlandse Republiek
kende althans een lezerspubliek dat beide talen beheerste (De Vet 1988: 249-250)
en in de Nederlandsche Letter-courant (1759-1763) werd enkele malen geadverteerd
voor Franse vrouwentijdschriften.4
In de jaren 1780-1800 laat de Nederlandstalige vrouwenpers een opleving zien:
Betje Wolff (1738-1804) en Margareta Geertruid van der Werken (1734-ca.1800)
maakten vertalingen van Duitse vrouwentijdschriften en er verschenen diverse
kortlopende bladen, zoals De Dames-post (1785), Geschenk voor de juffrouwen
(1792-1793), Recensent voor vrouwen (1795) en Weekblad voor vrouwen (1795)
(Van Dijk 1996: 248-250; Jensen 1998: 25). Maar in de jaren 1800-1820 was er een
terugval. In deze periode werd er slechts één Nederlandstalig tijdschrift voor vrouwen
uitgegeven, namelijk Elegantia (1807-1814). Wel waren er opnieuw diverse
buitenlandstalige vrouwentijdschriften in Nederland verkrijgbaar, waarbij de Franse
modepers het prominentst aanwezig was. Het toonaangevende Journal des Dames
et des Modes (1797-1839) was bijvoorbeeld alom in Europa te koop, en dus ook in
Nederland, zoals blijkt uit de klantenboeken van de Middelburgse boekhandelaars
Van Benthem & Juttingh.5 Daarnaast werden ook enkele Engelstalige vrouwenbladen
verspreid, blijkens de collectie van de leesbibliotheek van de gebroeders Diederichs
te Amsterdam (opgericht in 1817). Bezoekers van deze bibliotheek konden kiezen
uit een aanbod van meer dan honderd tijdschriften, waarvan er zes speciaal voor
vrouwen bedoeld waren. De meest toonaangevende buitenlandse vrouwenbladen
waren er vertegenwoordigd, namelijk het Journal des Dames et des Modes, Le Petit
Courrier des Dames (1822-1865), La Belle Assemblée (1806-1868), Lady's Magazine
(1770-1837) en British Lady 's Magazine (?-?). Daarnaast kon ook het Nederlandse
Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd (1821-1835) worden
geleend.6 De opname van dergelijke bladen in een leesbibliotheek zal de verspreiding
ervan aanzienlijk bevorderd hebben. Het was immers veel goedkoper om een
abonnement via een leeninstelling te nemen dan een regulier abonnement op het
tijdschrift zelf.
De verspreiding en lectuur van buitenlandse vrouwenbladen zette zich voort in de
decennia na 1820. Dat kan worden opgemaakt uit de archieven van verschillende
uitgevers. Een belangrijke negentiende-eeuwse distributeur van Franstalige
modetijdschriften in Nederland was de uitgever/lithograaf F. Desterbecq. Deze had
zowel te Brussel als te Amsterdam een vestiging. Via zijn administratie werden
verschillende Franse periodieken aan Nederlandse boekhandelaars geleverd, zoals
Le Petit Courrier des Dames, Journal des Demoiselles (1833-1922), La Toilette
Parisienne (?-?) en Le Trésor des Demoiselles (1847-1854).7 Ook de Haagse
uitgeversfirma van de gebroeders Belinfante spande zich in voor de landelijke
verspreiding van een Franstalig vrouwentijdschrift, namelijk Le Journal des Dames
et des Demoiselles (1852-1902). Aan de collegaboekhandelaars werden prospectussen
rondgestuurd van dit tijdschrift, waarvan volgens de firma Belinfante hier te lande
het aantal abonnees
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jaarlijks groeide.8 Enige inhoudelijke toelichting over het tijdschrift werd overbodig
geacht: ‘Dit tijdschrift is te zeer bekend, dan dat wij er veel over behoeven uit te
weiden’, aldus de firma Belinfante.9 Hoewel ook de Nederlandstalige vrouwenpers
deze jaren groeide, bleven de buitenlandse vrouwenbladen gewild en ze vormden
dan ook een geduchte concurrent voor de binnenlandse pers. Vandaar dat Flora.
Tijdschrift voor jonge dames nog in 1848 als volgt reclame maakte:
Wat Duitschland zijner jonge Dames aanbiedt, wat Frankrijk haar niet
onthoudt, waarom zou Nederland dat ook niet geven kunnen? En hebt ge,
tot heden toe, met genoegen gelezen wat U in Zeitung of Journal gegeven
werd, wij hopen en rekenen een weinig, en waarom zouden wij 't niet doen,
op uwe nationaliteit, die U aan een Tijdschrift voor Jonge Dames de
voorkeur zal doen geven, boven uw Journal des Démoiselles.10

Verzet tegen buitenlandse beïnvloeding 1821-1835
Binnen dit internationaal-geöriënteerde veld trekken twee Nederlandstalige
vrouwentijdschriften uit de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw de
aandacht, omdat die zich expliciet afzetten tegen bepaalde invloeden van buitenaf:
Penélopé, of maandwerk aan het wouwelijk geslacht gewijd (1821-1835) en
Euphrosyne. Tijdschrift voor de Hollandsche kleeding (1832). Het eerstgenoemde
tijdschrift staat, vanwege de lange levensduur, bekend als het eerste succesvolle
Nederlandse vrouwentijdschrift. Het werd geredigeerd door de kostschoolhoudster
en schrijfster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853). Het was bestemd
voor meisjes, jonge vrouwen en jeugdige moeders, een publieksgroep waarmee Van
Meerten-Schilperoort door haar ervaring als moeder en door haar eigen
onderwijspraktijk veel affiniteit had. Het tweede tijdschrift stond onder de redactie
van een (vermoedelijk fictieve) vereniging van ‘oud-Nederlandsche vrouwen en
Jonkvrouwen, te Amsterdam’ en richtte zich op alle ‘vrouwelijke landgenoten’. Het
was weliswaar een veel korter leven beschoren - er verschenen slechts twaalf
afleveringen -, maar riep door zijn opvallende doelstelling minstens zoveel reacties
op in de contemporaine pers: het beoogde een nationale mode voor vrouwen in te
voeren.11
Het specifiek vaderlandse karakter van Penélopé kwam op een aantal manieren
tot uiting. Ten eerste presenteerde het zich nadrukkelijk als het eerste Nederlandstalige
vrouwentijdschrift. In een inleidende dialoog die voorafging aan de eerste aflevering,
maakte een moeder haar dochter Louize duidelijk waarom het tijdschrift zo de moeite
waard was:
Vooreerst keur ik het zeer goed, dat dit werk in onze schoone moedertaal
wordt geschreven. Er bestaan een aantal zulke werken, in het Fransch of
Hoogduitsch; doch in het Nederduitsch is dit het eerste van dien aard, en
ik wensch, dat het vooral daarom, bijval zal vinden bij de Hollandsche
Dames [...]. (1 (1821), x)
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Deze mededeling was strikt beschouwd onjuist, want er waren al diverse
Nederlandstalige voorlopers geweest. Toch was deze voorstelling van zaken meer
dan die van de gebruikelijke tijdschrifttopos ‘Dit heeft in Holland nog geene plaats
gehad’ (Johannes 1995: 141). Na een betrekkelijk lange periode van stilte was er
genoeg reden om te spreken van een nieuw fenomeen: de meest recente voorganger
Elegantia was al enige jaren daarvoor ter ziele gegaan.
Ten tweede kwam het vaderlandse karakter van Penélopé tot uiting in de
verkondigde moraal. In veel bijdragen werd de lezeressen een ideaalbeeld
voorgespiegeld, waarbij de primaire taak van de vrouw in het huishouden en het
gezin lag. Als verstandige echtgenote en vaderlandslievende opvoedster fungeerde
de vrouw als de bewaarster van het volkskarakter en door deze rol met verve te
vervullen diende zij het algemeen belang. Deze moraal paste in feite binnen de in
Nederland gangbare visie op de vrouw aan het eind van de achttiende eeuw en sloot
tevens aan bij ideeën die in Nutskringen circuleerden (Krol 1997: 95; Pouw 1986).
Ten derde uitte het vaderlandse karakter zich in de wijze waarop er met de
buitenlandse modetijdschriften werd omgesprongen: met tegenzin nam Van
Meerten-Schilperoort vanaf de vierde jaargang een rubriek met modeberichten op.
Zij putte deze uit vooraanstaande Franse modetijdschriften, waaronder het Journal
des femmes (1832-1838) en het Journal des dames et des modes. De moderubriek
was echter van kortstondige aard, want na de zesde jaargang verdween deze zonder
opgaaf van redenen weer. Het is aannemelijk dat het in die jaren (1830-1832)
oplevende nationalisme de achterliggende oorzaak was. Na de Belgische opstand
werden initiatieven ontplooid om een nationale mode in te voeren, hetgeen onder
andere tot uiting kwam in de oprichting van twee tijdschriften: het hiervoor genoemde
vrouwentijdschrift Euphrosyne. Tijdschrift voor de Hollandsche kleeding en de
mannelijke pendant daarvan, namelijk Proteus. Tijdschrift voor de Hollandsche
heerenkleeding (1832). Het plan om een nationale klederdracht in te voeren kon op
de warme steun van Van Meerten-Schilperoort rekenen. In Penélopé liet zij zich zeer
kritisch uit over het navolgen van de Franse mode en zij spoorde haar lezeressen aan
om Euphrosyne te lezen (6 (1831), ‘Lektuur’, 242-244; 328). Ook plaatste ze een
lang gedicht van P.M. (Petronella Moens?) over ‘De Nederlandsche kleeding’. De
auteur verfoeide daarin de ‘wufte dart'le Fransche mode’ en moedigde de vaderlandse
vrouwen aan om zich in de vaderlandse tooi te hullen (7 (1833), ‘Lektuur’, 73-77).
In haar vaderlandslievende moraal en op het terrein van de mode verzette Van
Meerten-Schilperoort zich dus tegen invloeden van buitenaf, maar op letterkundig
terrein lag dat anders. Ze situeerde haar tijdschrift in het openingsnummer expliciet
in een internationale context, in het bijzonder in een specifiek vrouwelijke context:
gij hebt een' Cats, een' Gellert, een' Campe, een' Fenelon, een' Martinet,
een' Niemeijer, een' Glats, een' Ehrenberg, een' Ewald en nog zoo vele
andere, die u menige vaderlijke les, en broe-
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derlijken raad mededeelden. Evenwel daarom zult gij toch die der zuster
niet versmaden. Die dit gelooft, zou u ongelijk doen; en hiertegen zoude
ook getuigen de graagte, met welke ook vele vrouwelijke schriften onder
u ontvangen zijn. Hoe veel opgang maakten de werken van eene De Genlis,
Post, Moens, Rudolphi, Mastenbroek, Pichler niet onder u [...]. (1 (1821),
‘Lektuur’, 6)
Naast een reeks van invloedrijke mannelijke pedagogen plaatste Van
Meerten-Schilperoort een traditie van vrouwelijke auteurs, die zich, evenals de
genoemde mannelijke auteurs, vooral op het terrein van de opvoedkundige literatuur
verdienstelijk hadden gemaakt. De genoemde buitenlandse schrijfsters, te weten De
Genlis, Rudolphi en Pichler, laten een Frans- en Duits geöriënteerde belangstelling
zien. Het is niet verwonderlijk dat Stéphanie de Genlis (1746-1830) als eerste door
Van Meerten-Schilperoort wordt genoemd. De pedagogisch-literaire werken van
deze Franse gouvernante, wier bibliografie meer dan tachtig titels telt, waren in heel
Europa bekend. Haar naam kon in een tijdschrift dat zich zo nadrukkelijk op de
opvoeding van meisjes en jonge vrouwen richtte, dan ook moeilijk ontbreken. In
Nederland had Betje Wolff voor diverse vertalingen gezorgd (Buijnsters 1984,
228-229; Van Dijk 1996: 244-246). Zeer nauw betrokken bij het onderwijs was ook
Caroline Rudolphi (1754-1811), die vermoedelijk niet alleen als schrijfster een
voorbeeldfunctie voor Van Meerten-Schilperoort vervulde. In Duitsland was zij een
van de eerste vrouwen die een speciaal opvoedingsinstituut voor meisjes en jonge
vrouwen oprichtte (Käthner en Kleinau 1996: 401-405), een initiatief dat navolging
kreeg in de oprichting van een meisjeskostschool te Gouda door Van
Meerten-Schilperoort. Rudolphi beschreef haar opvoedkundige denkbeelden in haar
tweedelige hoofdwerk Gemälde Weiblicher Erziehung (1807). Van dit werk verscheen
vrijwel direct een Nederlandse vertaling, onder de titel Tafereelen van vrouwelijke
opvoeding (1807-1808), een werk dat Van Meerten-Schilperoort ongetwijfeld gekend
heeft. Karoline Pichler (1769-1843) ten slotte was als enige van de drie genoemde
buitenlandse vrouwen niet direct verbonden aan het onderwijs, maar haar werken
waren al even bekend in Nederland. Van haar romans en verhalenbundels verschenen
tal van vertalingen, waaronder Leonore (1804, anoniem), Agathokles (1815-1816,
anoniem) en Vrouwenwaarde (1819, 3 dln., door S.v.G.).12
Van Meerten-Schilperoort plaatste zichzelf zo binnen een internationale traditie
van schrijvende vrouwen. Maar uiteraard ontbraken ook de namen van enkele
toonaangevende binnenlandse schrijfsters niet: Elisabeth Maria Post (1755-1812)
was onder meer bekend door haar briefromans Het land (1788) en Reinhart, of natuur
en godsdienst, (1791-92), terwijl Fenna Mastenbroek (1788-1826) en Petronella
Moens (1762-1843) hun vermelding dankten aan hun reputatie als schrijfsters van
zedelijke verhalen voor de jeugd. Met het oog op het bestaan van literaire
vrouwencircuits is het interessant dat Van Meerten-Schilperoort niet alleen de
aandacht vestigde op een internationale vrouwelijke schrijftraditie, maar dat ze met
haar tijdschrift ook een duidelijke binnenlandse netwerkfunctie vervul-
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de. Rondom het tijdschrift vormde zich een (deels reëel, deel virtueel) netwerk van
schrijfsters.
Op de intekenlijst treffen we de namen aan van de schrijfsters Johanna Constantia
Cleve (1800-1822), Froukje Herbig (1781-1857), Anna Maria Moens (1777-1832)
en de al genoemde Fenna Mastenbroek. De laatstgenoemde ontving Penélopé voor
haar ‘gezelschap van jonge Jufvrouwen te Sneek’. Verder schreef Van
Meerten-Schilperoort gerenommeerde schrijfsters aan met het verzoek bijdragen te
leveren. Zo verzocht de hoofdredactrice de dichteres Antoinette Kleyn-Ockerse
(1762-1828) enige verzen voor haar maandwerk te leveren. Kleyn-Ockerse reageerde
positief: ze beloofde, wanneer zij ‘een sprankje dichterlyk Vuur’ voelde, iets in te
sturen voor dit ‘zoo hoog geschat en belangrijk werk’.13 Het is niet bekend of
Kleyn-Ockerse haar belofte inloste; in Penélopé zijn in ieder geval geen ondertekende
bijdragen van haar hand te vinden. Ook de Friese schrijfsters Francijntje de Boer
(1784-1852) en Fenna Mastenbroek, die goede vriendinnen van elkaar waren,
correspondeerden met Van Meerten-Schilperoort over Penélopé. De dienstbode De
Boer gaf te kennen dat ze het tijdschrift altijd las, maar dat ze haar gedichten ‘te
eenvoudig’ voor het tijdschrift vond.14 In Penélopé refereerde de redactrice aan haar
briefcontact met Mastenbroek, ‘welke nu eens meer, dan eens minder druk’ was (4
(1826), ‘Lektuur’, 164).
De belangstelling van Van Meerten-Schilperoort ging niet alleen uit naar
gerenommeerde schrijfsters maar ook naar beginnende auteurs. Zij spoorde jonge
schrijfsters aan om kopij aan te leveren en vermeldde uitdrukkelijk dat alleen bijdragen
van ‘vrouwelijke hand’ geplaatst werden (1 (1821), ‘Lektuur’, 245). Kopij van
mannelijke lezers werd door de redactrice dan ook zonder pardon ter zijde gelegd:
de inzending van een zekere heer ‘K.F.V. uit A.’ werd op grond van zijn sekse
geweigerd (1 (1821), ‘Lektuur’, 245). Penélopé slaagde er inderdaad in als een
springplank te fungeren voor jonge schrijfsters: zo nu en dan werden er poëtische
stukken van (nu onbekende) jeugdige dichteressen geplaatst, onder vermelding van
hun initialen. Van de abonnee en kostschoolhouderes G.J. Naas te Vlissingen werd
een verdediging van ‘De Nederlandsche vrouwen’ opgenomen, waarin de loftrompet
werd gestoken over verschillende Nederlandse schrijfsters (4 (1826), ‘Lektuur’,
276-280).
In het internationale en nationale vrouwencircuit dat in Penélopé tot uiting komt,
ontbreken echter ook een aantal namen. Opvallend afwezig in de hierboven geciteerde
rij van internationale en nationale vrouwelijke opvoeders waren bijvoorbeeld Betje
Wolff en Aagje Deken, die er met hun opvoedkundige brievenromans goed tussen
hadden gepast. Mogelijk is dit toe te schrijven aan de geestelijk meer behoudende
‘ligging’ van Van Meerten-Schilperoort (Gelderblom 1997: 39). Daarnaast zou ook
de naam van de Franse gouvernante en schrijfster Marie Le Prince de Beaumont in
de opsomming niet hebben misstaan (1711-1780). Tot haar bekendste werken
behoorden het Magasin des enfants (1756), het Magasin des adolescentes (1760) en
het Magasin des jeunes demoiselles (1764). Deze geschriften werden
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vrijwel onmiddellijk in allerlei Europese landen vertaald en ze fungeerden ruim een
eeuw lang als standaardhandboeken voor gouvernantes (Janssens-Knorsch 1987: 6).
Mogelijk speelt ook hier de conservatievere houding van Van Meerten-Schilperoort
een rol. De bewerkingen die ook zij van deze werken publiceerde, waren sterk
aangepast aan de geest van haar tijd: enigszins opruiende passages waren weggelaten
en er lag meer nadruk op het godsdienstig onderricht dan in de originele Franse
teksten (Janssens-Knorsch 1987: 9-14; Van Dijk 1996: 250).
Het aanwijzen van een nationale en internationale vrouwelijke schrijftraditie in
Penélopé had een dubbele functie. Ten eerste plaatste Van Meerten-Schilperoort
haar eigen werk in een breder kader van internationale en nationale vrouwelijke
auteurs. Ten tweede gaf ze zo niet alleen een rechtvaardiging van het vrouwelijke
schrijverschap in het algemeen, maar voor haar eigen redacteurschap in het bijzonder.
Het was ruim twintig jaar geleden dat een Nederlandse journaliste in de openbaarheid
was getreden met een eigen tijdschrift - namelijk Petronella Moens met De Vriendin
van 't Vaderland (1798-1799). Voor Nederlandse begrippen was Van
Meerten-Schilperoorts positie dan ook uniek, maar die uniciteit behoefde wel enige
toelichting:
Daarenboven, het is wel goed, dat de man voor de vrouwen schrijft: hij
kan haar uit den schat zijner geleerdheid en ervaring veel mededeelen, dat
zij buiten hem zou moeten missen [...]; maar zoo regt indringen in den
vrouwelijken geest, tot de roersels harer daden; zoo menige zaak juist uit
dat oogpunt zien, uit het welk de vrouw het ziet, dat dunkt mij, moet de
vrouw, ten minste zoo goed kunnen als de man. Vrouwen kunnen en mogen
dan toch ook wel tot vrouwen spreken, en men zal mij dan ook deze zoo
geheel vrouwelijke poging niet ten kwade duiden. (1 (1821), ‘Lektuur’,
6)
Met de laatste zinsnede dekte Van Meerten-Schilperoort zich in tegen eventuele
kritische reacties van de zijde van mannelijke critici: door als vrouw voor andere
vrouwen te schrijven, bleef ze binnen de normen van het fatsoen (vgl. Streng 1997:
25). Zo stelde ze het bestaan van haar tijdschrift veilig, en, aangezien het schrijven
een welkome aanvulling op het gezinsbudget opleverde, ook haar inkomen.16
Euphrosyne zette zich evenals Penélopé sterk af tegen de Franse mode en beoogde,
zoals gezegd, een nationale klederdracht voor vrouwen in te voeren. Maar ondanks
deze nadruk op de nationale mode droeg Euphrosyne toch meer het karakter van een
algemeen-cultureel tijdschrift dan van een modetijdschrift. Behalve een goed gevulde
correspondentierubriek bevatte het namelijk ook een rubriek ‘mengelwerk’, waarin
zowel oorspronkelijke als vertaalde proza- en poëziebijdragen werden geplaatst. De
redactie spoorde de lezeressen aan om kopij daarvoor in te sturen (april 1832, 53).
Afgaande op de correspondentierubriek kreeg deze oproep voldoende gehoor, want
verschillende malen veroorloofde de redactie het zich om
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ingezonden dichtstukken te weigeren (maart 1832, 38-39).
Net als Penélopé beoogde Euphrosyne als een platform voor Nederlandse
schrijfsters te fungeren. In een anonieme bijdrage, ingezonden door ‘eene vrouw’,
werd de lezeressen duidelijk gemaakt wie hen daarbij tot voorbeeld konden dienen
(juli 1832, 74-88). Dat waren in elk geval niet Anna Maria van Schurman of Madame
Dacier, want voor deze ‘reuzinnen van geleerdheid’ diende men terug te schrikken.17
Ook Betje Wolff en Aagje Deken vielen - evenals bij Van Meerten-Schilperoort
- uit de gratie: de twee schrijfsters waren toch net een tikje te zonderling; ze hadden
‘iets terugstootends, door buitengewone manieren’. Nee, voor het juiste voorbeeld
moest, merkwaardigerwijs, de blik op het achttiende-eeuwse Frankrijk gericht worden:
Dat integendeel de beschaafdste vrouwen ook de beminnelijkste en
behagelijkste kunnen zijn, zien wij aan eene Mad. Recamier, Hertogin
d'Abrantès (Junot) S. Gay, Roland, Elie de Beaumont, Dufresnoy,
Markiezin de Lambert, Madame de Renneville, Lafitte, d'Epinay, de Staël
Holstein en honderd andere Fransche vrouwen, die aan het beschaafde
gezellige leven zulk eene onwederstaanbare bekoorlijkheid gaven, en zulk
eenen betooverenden invloed uitoefenden op den kring, welke zich om
haar verzamelde (juli 1832, 77).
De Franse mode werd in Euphrosyne verfoeid, maar op het terrein van de literatuur
fungeerde Frankrijk als een uitmuntend voorbeeld. Van de genoemde vrouwen kreeg
de Markiezin de Lambert de meeste aandacht. Vooral haar Avis d'une mère à son
fils et à sa fille (1728), dat als een ‘meesterstuk’ bekend stond, werd geprezen. Het
was zelfs ‘het beste misschien, hetwelk in de Fransche taal bestaat’ en het kon ‘niet
genoeg aan alle moeders aanbevolen worden’. Er waren echter grenzen aan de
navolging van de Franse schrijfsters, want zij hadden één verderfelijke eigenschap:
‘de zucht om te schitteren’. En deze eigenschap was volkomen in strijd met ‘het
eenvoudige, zedige, en, over het geheel, meer godsdienstige karakter der
Nederlandsche vrouw’ (juli 1832, 78). In dat opzicht konden de lezeressen beter een
voorbeeld nemen aan twee verre Nederlandse voorgangsters, namelijk de
zeventiende-eeuwse Anna en Tesselschade Roemers Visscher. Het bewaren van het
vaderlandse karakter stond in Euphrosyne uiteindelijk voorop.
Samengevat: Penélopé en Euphrosyne vertoonden een tweeslachtige houding ten
aanzien van buitenlandse invloeden. Enerzijds werden beide tijdschriften
gepresenteerd als ondernemingen met een specifiek Nederlands karakter die speciaal
bestemd waren voor de Nederlandse vrouw. Met name de overheersende invloed
van de Franse mode moest het daarbij ontgelden. Anderzijds werd de blik, waar het
de letterkunde betrof, op de omringende landen gericht: het streven om een
stimulerende functie voor binnenlandse schrijfsters te vervullen werd expliciet in
verband gebracht met een internationale traditie van vrouwelijke auteurs.
De aanmoedigende rol van beide vrouwentijdschriften ten opzichte van schrijvende
vrouwen mag in het licht van de door Streng beschreven discussie over het vrou-
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weiijk schrijverschap in de algemeen-culturele tijdschriften overigens opmerkelijk
heten. In de periode 1815-1840 signaleert Streng een toenemend verzet tegen
schrijvende vrouwen: recensenten van bladen als de Vaderlandsche Letteroefeningen
en De Recensent ook der Recensenten lieten zich overwegend in negatieve zin uit
over schrijvende vrouwen (Streng 1997, 5-38). Uit bovengenoemde bladen spreekt
echter grotendeels een andere teneur: binnenlandse schrijfsters werden juist
aangemoedigd kopij aan te leveren.

Vrouwentijdschriften in de periode 1840-1870
Na Penélopé en Euphrosyne nam het aantal Nederlandse vrouwentijdschriften snel
toe: in het decennium 1840-1850 werden er negen nieuwe vrouwentijdschriften
opgericht, terwijl het totaalaanbod twaalf bedroeg. Tot 1870 verschenen er in totaal
drieëndertig vrouwentijdschriften.18 Ook de diversiteit in het aanbod werd groter.
Een substantieel deel was gericht op mode en handwerken, maar er waren ook bladen
die veel aandacht aan literatuur besteedden of zelfs exclusief aan de literatuur waren
gewijd (Jensen 1999: 14-16). Over het algemeen functioneerden deze, meestal door
mannen geredigeerde bladen, niet zoals Penélopé als een platform voor jonge
Nederlandse schrijfsters: ze werden hoofdzakelijk gevuld door mannelijke auteurs.
Eén tijdschrift verdient in dit verband toch speciale vermelding, omdat het relatief
veel aandacht aan met name buitenlandse schrijfsters besteedde en juist op dit punt
een emancipatorisch geluid liet horen: het Damesweekblad (1856-1857). De redacteur,
de letterkundige C.E. van der Bilt la Motte (1829-1868), nam in het openingsnummer
een verslag over de rechtspositie van vrouwen in Engeland op. Daarbij werd uitvoerig
ingegaan op de schrijfster Caroline Norton (1808-1877), die ‘haar heerlijk talent’
had gebruikt ‘om eene van haren echtgenoot onafhankelijke positie te verkrijgen’.
Norton, die van de pen leefde, trachtte jarenlang tevergeefs van haar echtgenoot te
scheiden en uitte kritiek op het feit dat de vrouw in Engeland haar echtgenoot ‘als
in eigendom toebehooren, waarover hij naar willekeur kon beschikken’ (7 juli 1856,
6-7).
Ook besteedde het Dames-weekblad met regelmaat aandacht aan beroemde
schrijfsters uit het verleden in de rubriek ‘Dag-herinneringen’. Opvallend genoeg
werden de gebruikelijke voorbehouden tegen geleerde vrouwen stelselmatig
achterwege gelaten, bijvoorbeeld in de bijdragen over de zeventiende-eeuwse
schrijfsters Madame Dacier, Anna Maria van Schurman en Margaretha van
Godewijck. Soms werd zelfs expliciet gefulmineerd tegen bepaalde vooroordelen:
‘Mevrouw Dacier bezat vele kundigheden, maar was tevens hoogst achtingswaardig
als vrouw en bezat niets van die “savanterie” welke door haren landgenoot Molière
in zijn “Femmes savantes” met zooveel vernuft belagchelijk is gemaakt’ (18 aug.
1856, 56). Aan eigentijdse schrijfsters werd ook enige aandacht besteed. Van der
Bilt la Motte (‘Sylvius’) schreef een uitvoerig artikel over ‘Vier oorspronkelijke
romancières’, te
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weten Elise van Calcar (1822-1904), Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint
(1812-1886), Henriëtte Maria Langelaan (1821-1908) en Betsy Hasebroek
(1811-1887) (2 febr. 1857, 244-248; 9 febr. 1857, 252-256). Verder werd door een
zekere ‘Tantum’ het talent van de jeugdige dichteres Estella Hertzveld (1837-1881)
gehuldigd, omdat zij in een jaarboekje voor rederijkers een ‘krachtig’, ‘gespierd’ en
‘sterk gekleurd’ dichtstuk had gepubliceerd (12 jan. 1857, 218-219).
Maar zoals gezegd, het Dames-weekblad functioneerde niet als een tijdschrift door
vrouwen. De genoemde voorbeelden van beroemde schrijfsters hadden niet als effect
dat het tijdschrift werd gevuld met bijdragen van eigentijdse vrouwelijke auteurs, al
moet gezegd worden dat er wel enkele bijdragen van vrouwen geplaatst werden,
namelijk van Johanna Sara Mackenstein-Koning (1809-1867) en de onder voornaam
of pseudoniem schrijvende ‘Henriette F.’, ‘Louise’ en ‘Mina’.
Elise van Calcar probeerde wel een literair tijdschrift voor en door vrouwen op te
richten. Al in 1853 maakte zij haar plannen bekend bij de Haarlemse uitgever A.C.
Kruseman. Deze zag er echter geen heil in, want een ‘letteroogst’ die alleen uit
vrouwen bestond lokte hem net zomin als een tijdschrift dat geheel door dominees
of advocaten was volgeschreven.19 Enige jaren later, in 1857, probeerde Van Calcar
het opnieuw, maar ze schrapte enkele voorwaarden. Om te beginnen zou ze ook
mannelijke medewerkers aantrekken. Bovendien zou ze niet uitsluitend voor vrouwen
schrijven, al liet ze dat aspect liever onbeslist. Het sprak volgens haar namelijk vanzelf
dat ‘eene vrouw in de eerste plaats voor hare zusters arbeidt’.20 Verschillende auteurs
verklaarden zich bereid om mee te werken, onder wie de schrijfsters
Bosboom-Toussaint, Betsy Hasebroek en Langelaan en de redacteur van het
Damesweekblad, Van der Bilt la Motte.21 Het wekt geen verbazing dat Van Calcar
laatstgenoemde om zijn medewerking vroeg, gezien zijn hierboven genoemde bijdrage
over contemporaine Nederlandse schrijfsters in het Dames-weekblad, waarin Van
Calcar uitvoerige aandacht kreeg. Het uiteindelijke tijdschrift van Van Calcar werd
echter geen succes: al na drie afleveringen werd de uitgave van Tijd en toekomst, in
het licht van geloof en hoop (1858) gestaakt wegens gebrek aan belangstelling.
In 1862 kwam er wel een tijdschrift van de grond, dat voor vrouwen bestemd was
en door vrouwen geredigeerd werd: Gracieuse. Tijdschrift voor jonge dames
(1862-1864). Qua opzet leek het veel op Penélopé: het was verdeeld in een deel
lectuur en een deel handwerken. De redactie bestond uit mevr. Van Asperen van der
Veldevan Heel (voor het letterkundige gedeelte) en de gezusters Weeveringh (voor
het handwerkgedeelte).22 Anders dan Penélopé zocht de redactie expliciet aansluiting
bij internationale modebladen: er werd veel aandacht aan de Franse mode besteed
en na 1864 werd het na een samenvoeging met het tijdschrift Aglaja zelfs uitsluitend
een modetijdschrift. Vanaf dat moment verscheen het onder de titel De Gracieuse.
Geïllustreerde Aglaja (1864-1936) als een Nederlandse editie van het Duitse
modetijdschrift Der Bazar (1855-1936).
De wijze waarop de lezeressen in Gracieuse werden aangesproken was ook anders
dan in Penélopé, zij werden aangesproken als (passieve) consumenten in plaats van
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potentiële medewerksters / schrijfsters van het blad. In de rubriek ‘nieuwe boeken’
konden zij lezen welke lectuur geschikt werd geacht voor consumptie en welke niet.
Typerend voor deze rubriek was de terugkerende klacht over het gebrek aan
oorspronkelijke Nederlandse literatuur en dientengevolge de relatief grote aandacht
voor buitenlandse auteurs, in het bijzonder vrouwelijke auteurs. Hun werken werden
wisselend beoordeeld, maar de algemene tendens was conform de door mannen
geredigeerde bladen van dat moment: behoudend.23 De opkomende Engelse ‘sensation
novel’, met als representante Mary Elizabeth Braddon (1835-1915), moest het vooral
ontgelden. Zij bedreef een ‘onvrouwelijk genre’, waarin ‘overdrijving, ongerijmdheid,
monstruositeiten, maar al te duidelijk de zucht verraden om “sensatie” te maken’
(juli 1863, 175). De voorkeur ging daarentegen uit naar ‘lieve gemoedelijke
schrijfsters’ zoals de Duitse Ottilie Wildermuth (1817-1877) en de Zweedse Marie
Sophie Schwartz (1819-1894), wier werken thema's uit het dagelijkse gezinsleven
behandelden en een Biedermeiersfeer ademden (dec.1863; jan.1864).

Internationale aansluiting vanaf 1870
Het internationale schrijfstersnetwerk met een vooruitstrevend karakter werd pas
echt nieuw leven ingeblazen toen hier te lande een emancipatorische vrouwenpers
van de grond kwam. Op initiatief van de schrijfster Betsy Perk (1833-1906)
verschenen kort na elkaar twee tijdschriften die geheel gewijd waren aan ‘de
vrouwenkwestie’: Ons Streven (1870-1878) en Onze Roeping (1870-1873). Vanwege
onenigheden met de uitgever trad Perk al na het proefnummer af als hoofdredactrice
van het eerstgenoemde tijdschrift, waarna zij het concurrerende Onze Roeping
oprichtte. Agatha (pseudoniem van Reynoudina de Goeje, 1833-1893) nam intussen
de leiding op zich van Ons Streven. Zoals te verwachten stuitte het journalistieke
optreden van Perk en Agatha op weerstand. Zo werd in het Rederijkers Weekblad
over hun functie als ‘redactrice’ spottend opgemerkt: ‘redactrices, 't klinkt ook al
zoo mal!’ (21 april 1870). Anderen plaatsten vraagtekens bij het fenomeen
‘vrouwentijdschriften’ überhaupt, zoals bijvoorbeeld deze recensent (‘P.d.F.’) van
het Leeskabinet: ‘Maar waarvoor heeft zij [de vrouw] dan hare afzonderlijke
weekbladen noodig? Dat is immers in lijnregten strijd met hetgeen men wil en bedoelt
en beweert. Daarin ligt de erkentenis opgesloten, dat zij andere intellectuele behoeften
heeft, dat mannenkost voor haar ongenietbaar en onverteerbaar is’ (1871, dl.1, 65).
Dergelijke reacties werden in de hand gewerkt door het feit dat Perk en Agatha in
Nederland een pioniersfunctie vervulden en een geïsoleerde positie innamen. In de
internationale context lag dat echter anders: de omringende Europese landen kenden
tal van redactrices van vooruitstrevende vrouwentijdschriften. Perk en Agatha zochten
dan ook expliciet aansluiting bij deze vrouwen om hun eigen posi-
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tie te versterken. Hun activiteiten passen daarmee uitstekend in het door McFadden
zo fascinerend beschreven internationale, deels reële, deels virtuele vrouwennetwerk,
dat de voedingsbodem vormde voor de officiële vrouwenorganisaties aan het eind
van de negentiende eeuw. Perk en De Goeje maakten beiden deel uit van dit ‘network
of international experiences and relationships, which then served as the basis upon
which an autonomous movement and explicit feminist consciousness could later
develop in the Atlantic community’ (McFadden 1999: 3).
De internationale connecties manifesteerden zich op drie manieren in Ons Streven
en Onze Roeping. Ten eerste kwamen deze tot uitdrukking in de aandacht voor
buitenlandse tijdschriften en redactrices. De Goeje en Perk namen veel
nieuwsberichten over uit emancipatorische Engelse, Franse en Duitse
vrouwentijdschriften en ze plaatsten uitvoerige artikelen over de aldaar werkzame
journalistes. Ten tweede legden ze persoonlijke contacten met belangrijke vrouwen
uit buitenlandse vrouwenbewegingen; enkele spilfiguren uit buitenlandse
vrouwenbewegingen werden zelfs vaste medewerker van Ons Streven en Onze
Roeping. Ten slotte besteedden Perk en de Goeje veel aandacht aan buitenlandse
romanschrijfsters, van wie sommigen zich sterk hadden gemaakt voor de
vrouwenemancipatie.
Agatha plaatste in Ons Streven een uitvoerig artikel over contemporaine Europese
vrouwenbewegingen en hun periodieke organen, overigens van de hand van een
zekere ‘Augustina’ (13 juli 1870, 114-115). Tal van namen van buitenlandse
redactrices passeerden de revue; alle kopstukken van buitenlandse
vrouwenbewegingen werden genoemd en van enige toelichting voorzien. Onder hen
waren de Amerikaanse Elizabeth Cady Stanton en Susan B. Anthony (redactrices
van The Revolution), de Duitse Louise Otto-Peters en Augusta Schmidt (redactrices
van Neue Bahnen), de Italiaanse Gualberta-Adelaïde Beccari (redactrice van La
Donna), de Portugese Fransisca d'Assisi Martinez Wood (redactrice van A voz femina)
en de Zwitserse Marie Goegg (redactrice van Journal des femmes). In reactie op dit
overzicht publiceerde W.N. du Rieu, secretaris van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, een artikel, waarin hij aan het geheel een historische
dimensie gaf. Hij was het namelijk oneens met de bewering van Augustina dat
Frankrijk pas vanaf 1869 haar eigen journalistes en ‘dames-couranten’ had. Om het
tegendeel te bewijzen gaf hij een schets van de achttiende- en negentiende-eeuwse
Franse vrouwenpers, die begon bij het Journal des Dames (1759-1778) en via de
‘ultra-emancipeerende couranten’ L'Opinion des Femmes (1849) en Cours de droit
social pour les femmes (1849) ten slotte eindigde bij het dagblad Les Parisiennes
(1865) (10 aug. 1870, 142). De banden met de Duitse vrouwenbeweging werden het
sterkst aangehaald in Ons Streven. De Goeje onderhield goede contacten met de
Duitse Lette-Verein te Berlijn (opgericht in 1866 en vernoemd naar de oprichter
Wilhelm Adolf Lette). Deze vereniging zette zich in voor de bevordering van
vrouwenarbeid. Jenny Hirsch, die secretaris van de Lette-Verein en redactrice van
het verenigingsorgaan Der Frauen-Anwalt (1870-1882) was, trad zelfs toe als vaste
medewerkster van Ons Streven. Hirsch stuurde in de jaren 1870-1871 geregeld brieven
naar de redactie van Ons
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Streven. Deze vertaalde haar teksten en plaatste ze onder de titel ‘Duitsche brieven’.24
Hirsch schreef over de ontwikkelingen binnen de Duitse vrouwenbeweging en de
ernstige politieke situatie waarin haar land verkeerde. In 1870 was de
Frans-Pruissische oorlog uitgebroken en ze spoorde de Nederlandse lezeressen aan
om giften te sturen. Haar oproep vond gehoor en Hirsch kon tevreden zijn met haar
Hollandse connecties: ‘de betrekking, die door onze correspondentie tusschen de
Holl. vrouwen en mij ontstaat, is mij bijzonder aangenaam’ (7 dec. 1870, 244).
De brievenreeks continueerde tot het einde van 1871. Daarna verscheen de naam
van Hirsch ook nog geregeld in Ons Streven, maar dan als auteur van losse bijdragen.
Ze publiceerde in 1873 een feuilleton over de ziekenverpleegster Marie Simon (16
april 1873, 61-62), die in een latere aflevering werd gekarakteriseerd als ‘de Florence
Nightingale van Duitschland’ (28 april 1875, 70). Ook schreef Hirsch in 1874 een
artikel over de Duitse schrijfster Fanny Lewald (1811-1889), waarin Hirsch haar
lovend typeerde als ‘een der eerste woordvoersters van de vrouwenkwestie’ (4 maart
1874, 37).
Niet alleen Agatha maar ook Betsy Perk zocht aansluiting bij buitenlandse
vooruitstrevende journalistes. Dat blijkt onder meer uit de woorden waarmee ze de
oprichting van haar tijdschrift motiveerde: ‘uit wat men “roeping” noemt, had ik me,
even als zoovele andere dames in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Italië, aan 't
hoofd der onderneming geplaatst en het roer er van gegrepen’ (Perk 1870: 28-29).
Om de verwantschap met buitenlandse journalistes te benadrukken publiceerde Perk
regelmatig teksten over en van hen in Onze Roeping. Zo beloofde ze met regelmaat
het ‘wetenswaardigste’ uit het in 1872 opgerichte tijdschrift Woman over te nemen.
De redactrice, Amalia Lewis, behandelde namelijk ‘met vurigen ijver’ allerlei
maatschappelijke onderwerpen die ook de Nederlandse lezeressen aan zouden kunnen
spreken, aldus luidde het commentaar van collega-schrijfster Jacobina-Berendina
Zwaardemaker-Visscher (1835-1912) in Onze Roeping (20 juni 1872, 91-92). In een
latere aflevering van Onze Roeping werd inderdaad een artikel uit Woman opgenomen,
vertaald door Zwaardemaker-Visscher (1 aug. 1872, 122-123).
In Onze Roeping bleef het niet bij een vermelding van buitenlandse redactrices,
er traden zelfs enkele buitenlandse medewerksters toe, namelijk de eerder genoemde
Louise Otto-Peters (1819-1895) en Marie Goegg (1826-1899). Louise Otto-Peters,
voorzitster van de Allgemeine Deutsche Frauenverein, werd gedurende de eerste
jaargang vaste medewerkster van Onze Roeping. Haar naam werd in het colofon
opgenomen. Van Otto-Peters werden diverse teksten in vertaling opgenomen. Vanaf
de vierde jaargang prijkte zelfs een motto van haar op de voorpagina van Onze
Roeping.25 De onderlinge banden werden verder versterkt doordat Catharina F. van
Rees (1831-1915), schrijfster en vaste medewerkster van Onze Roeping, haar
medewerking verleende aan Peters' tijdschrift Neue Bahnen.26
Ook de Zwitserse vredesactiviste Marie Goegg werd door Perk verwelkomd als
medewerkster van Onze Roeping. In de zesde aflevering van de eerste jaargang werd
haar komst officieel aangekondigd:
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Het is mij aangenaam te mogen mededeelen dat Mevrouw Maria Goegg
te Genève, Redactrice van Le Journal des Femmes, (zie vorig No) tot de
medewerksters van ‘Onze Roeping’ is toegetreden (21 april 1870, 29).
Vanaf de zevende aflevering prijkte de naam van Goegg in het colofon. Perk
refereerde kortweg aan haar als ‘onze medewerkster’ (28 april 1870, bijblad). Behalve
redactrice van het Journal des Femmes was Goegg ook de oprichtster van een
internationale vrouwenvereniging in Zwitserland. De toespraken die Goegg daar
hield werden in vertaling afgedrukt in Onze Roeping, mede om de lezeressen aan te
sporen om lid te worden van deze vereniging. De broer van Betsy Perk, de predikant
Marie Adrien Perk (tevens vader van de bekende sonnettendichter Jacques Perk),
was belast met de vertalingen en stelde zich ook beschikbaar om als tussenpersoon
te fungeren: middels een briefje naar de redactie van Onze Roeping konden de
lezeressen zich aanmelden bij de Zwitserse vredesbeweging.
Het is niet bekend wat de status van medewerkster precies inhield: waren
Otto-Peters en Goegg door Perk uitgenodigd om bijdragen te leveren en hadden deze
inderdaad hun vaste medewerking toegezegd? Evenmin is duidelijk hoe intensief het
contact tussen Perk en de genoemde buitenlandse vrouwen precies was: was er ook
sprake van persoonlijk contact? Was de connectie met Otto-Peters wellicht tot stand
gekomen via Van Rees die op de moment in Duitsland woonde en die op haar beurt
publiceerde in het tijdschrift van Otto-Peters? Het is in elk geval duidelijk dat Perk
haar tijdschrift met deze klinkende namen een internationale allure beoogde te geven
en dat zij aansluiting zocht bij buitenlandse vrouwenbewegingen.

Eerherstel voor buitenlandse schrijfsters
De internationale allure van Onze Roeping sprak ook uit de vele hommages aan
buitenlandse romanschrijfsters. Aan Harriet Beecher Stowe (1811-1896) en Jane
Marcet (1769-1858) werden bijvoorbeeld lange artikelen gewijd. De laatste had een
opmerkelijk staat van dienst: zij was niet alleen kinderboekenschrijfster, maar stond
ook bekend als de leermeesteres van de beroemde scheikundige Faraday, want haar
politieke en scheikundige geschriften hadden een onuitwisbare indruk op hem
gemaakt.27 Soms waren de auteurs van deze hommages zelf schrijfster. Catharina
van Rees bijvoorbeeld knoopte expliciet aan bij voorgangsters uit andere Europese
landen, namelijk in haar vierdelige serie over ‘De Duitsche vrouw in de geschiedenis’
(jan.-april 1873). Alle bekende Duitse schrijfsters passeerden in haar eerbetoon de
revue: Karoline Pichler, Amalia von Saksen (1794-1870), Ida von Hahn-Hahn
(1805-1880), Johanna Kinkel (1810-1858), Bettina von Arnim (1785-1859), Luise
Mühlbach (1814-1873), Fanny Lewald, Louise Otto-Peters etc. En passant werd ook
nog George Sand in ere hersteld: volgens Van Rees had deze Française ‘met ijver
en onnavolgbaar talent de grove gebreken der Fransche maatschappij bestreden’
(Onze Roeping, maart 1873, 130).

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

234
Een soortgelijk eerbetoon voor buitenlandse schrijfsters was ook te vinden in Ons
Streven. Een aanzienlijk deel van de boekbesprekingen was gewijd aan romans van
buitenlandse vrouwelijke auteurs en herhaaldelijk werd het feuilletongedeelte gevuld
met levensschetsen van bekende vrouwelijke auteurs, zoals in de reeksen ‘Fransche
portretten’ (1873) en ‘Beroemde Vrouwen van onzen tijd’ (1875). Wie de negen
jaargangen van Ons Streven systematisch doorneemt, krijgt een goede indicatie van
de populariteit van sommigen bij het Nederlandse publiek. Absolute topper was
Eugenie Marlitt (1825-1887), als we afgaan op de frequentie waarmee haar werken
worden besproken en op het commentaar van de recensenten. Zij was zonder twijfel
‘de meest populaire van alle levende Duitsche auteurs’ (21 april 1875, 65). Haar
werken waren ‘in bijna alle denkbare talen’ vertaald en maakten ‘een verbazenden
opgang’, ook bij de Nederlandse vrouwen (5 aug. 1874, 125). Ook de Amerikaanse
schrijfster Fanny Fern (pseudoniem voor Sara Payson Willis Parton, 1811-1872) was
populair bij het Nederlandse vrouwenpubliek. Daarvan getuigt de wijze waarop
Grepen uit het leven (1870) werd geïntroduceerd: ‘Fanny Fern is bij ons publiek
reeds sinds lang zóó gunstig bekend, dat een nieuw werkje van hare hand ongetwijfeld
door een ontelbaar aantal lezeressen met vreugde begroet is geworden’ (25 mei 1870,
75). De mannelijke recensent (de veelschrijver D.F. van Heyst) stond overigens niet
geheel kritiekloos tegenover Fern: hij vond haar uitspraken soms iets té vijandig ten
aanzien van het mannelijk geslacht. Populair waren verder de al even vooruitstrevende
Fanny Lewald en de Britse Dinah Mulock Craik (1826-1887), wier werken eveneens
een emancipatorische strekking hadden.
Het doel van dit eerbetoon aan buitenlandse schrijfsters was tweeledig. Ten eerste
werden Nederlandse vrouwen aangespoord om in de voetsporen van de genoemde
schrijfsters te treden en op deze wijze bij te dragen aan het gezinsinkomen:
In naburige landen ziet men vrouwen met de pen in de hand, nadat zij de
naald hebben nedergelegd, en met dezen arbeid even vaardig, even vlijtig
voortgaan. Waarom zou de vrouw in Nederland dit niet eveneens doen,
en daardoor aan haar echtgenoot de hulpzame hand bieden? Te zeer
heerscht het beginsel dat de man alleen de inkomsten moet bezorgen en
de vrouw de uitgaven. (Onze Roeping 14 april 1870, 25)
Ten tweede werd eerherstel voor de buitenlandse schrijfsters beoogd. De medewerkers
van Ons Streven en Onze Roeping gingen daarbij herhaaldelijk in tegen het gangbare
oordeel in de door mannen gedomineerde literaire kritiek. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de wijze waarop de Duitse romanschrijfsters Eugenie Marlitt en Luise Mühlbach in
Onze Roeping in bescherming werden genomen tegen de critici. Over Marlitt luidde
het oordeel van een auteur als volgt: ‘Als gij niet wist dat de auteur eene vrouw was,
zoudt gij dan niet denken dat die krachtige, gespierde en tevens zoo hoogst dichterlijke
stijl gevloeid was uit de pen van eenen Scott?’ (15 aug. 1872, 131). Met andere
woorden: als Marlitt geen vrouw was geweest, hadden de ‘heren critici’ waarschijnlijk
anders geoordeeld en haar op dezelfde hoogte als
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Engelse romanschrijver Walter Scott (1771-1832) geplaatst. Mühlbach werd nog
feller in verdediging genomen. Ook Mühlbach werd met de ‘grote’ Scott vergeleken:
‘Scott en Muhlbach! De bevoegde beoordeelaars grieselen als zij beide namen in
eenen adem hooren noemen. Zij achten het beleedigend voor den eersten’ (Onze
Roeping 4 april 1872, 54). Het oordeel van de ‘bevoegde beoordeelaars’ stond echter
haaks op dat van het grote publiek, zo voegde de recensent er aan toe. De massa
dweepte met de geschriften van Mühlbach, maar had genoeg van die van Scott. Van
de critici hoefde men zich volgens deze recensent dan ook niets aan te trekken:
Neen, hoe de kritiek ook beuke op Muhlbach's geschriften, zij zullen
verslonden blijven door het huidige geslacht en Muhlbach geliefd, al zegt
de kritiek: onze kinderen zullen zulke boeken niet meer aanzien, maar
onze kleinkinderen nog met bewondering staren op de meesterwerken van
Scott. (Onze Roepingi april 1872, 55)

Conclusie
Vrouwentijdschriften lenen zich goed voor het opsporen van nationale en
internationale literaire vrouwennetwerken, mits een duidelijk onderscheid wordt
gehanteerd tussen ‘reële’ en ‘virtuele’ netwerken. Rondom Penélopé manifesteerde
zich een deels reëel, deels virtueel netwerk van binnenlandse schrijfsters. Behalve
uit de intekenlijst en de publicaties van jonge dichteressen in het tijdschrift kan dat
ook worden opgemaakt uit de correspondentie gericht aan en afkomstig van Van
Meerten-Schilperoort. De redactrice plaatste zichzelf bovendien in een internationaal
virtueel netwerk van schrijvende vrouwen om zo haar positie als redactrice te
rechtvaardigen. Ook in Euphrosyne was er, hoewel de redactie zich afzette tegen
buitenlandse invloeden, aandacht voor een internationale vrouwelijke schrijftraditie.
Nederlandse schrijfsters werden, onder verwijzing naar hun Franse collegaauteurs,
aangespoord om kopij aan te leveren. De stimulerende houding van beide tijdschriften
ten opzichte van schrijvende vrouwen mag opmerkelijk heten, omdat de
algemeen-culturele tijdschriftpers van dat moment een overwegend negatieve tendens
laat zien.
De vrouwentijdschriften uit de periode daarna functioneerden over het algemeen
niet als een platform voor binnenlandse schrijfsters. Er werd wel veel aandacht
besteed aan buitenlandse schrijfsters, maar de tendens was - met uitzondering van
het Dames-weekblad - behoudend. Na 1870 wordt opnieuw een internationaal deels
reëel, deels virtueel schrijfstersnetwerk zichtbaar in de vrouwenpers. Zowel Agatha
als Betsy Perk zochten aansluiting bij vooruitstrevende journalistes uit het buitenland.
Opnieuw is een verschil zichtbaar ten opzichte van de rest van de tijdschriftpers: in
Ons Streven en Onze Roeping werd expliciet stelling genomen tegen de algemene
literaire kritiek en er werd eerherstel gevraagd voor buitenlandse vrouwelijke auteurs.
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1807-1809 en 1847-1849.
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Brief van de Gebroeders Belinfante aan D.J. Wiltervink (boekhandelaar te Deventer), okt. 1860.
Haags Gemeente-archief, bhnr. 770, inv.nr. 64.
Prospectus W.H. van Heijningen, 1848, 2. Bibl. van de Kon. Ver.
De eerste aflevering van Euphrosyne verscheen in januari 1832, de laatste in oktober van
datzelfde jaar. Voor de onstaansgeschiedenis en de vermoedelijk fictieve redactie van
Euphrosyne. Keyser 1979.
Vertalingen van Leonore (1804), Agathokles (1808) en Frauenwürde (1818). Als leidster van
een literaire salon in Wenen had Pichler contacten met allerlei vooraanstaande figuren uit de
literaire wereld, onder wie de schrijfsters Madame de Staël, Henriëtte Herz en Dorothea Schlegel.
Over Pichlers leven en werken verscheen in 1936 een dissertatie: Jansen 1936.
Brief van Antoinette Kleyn-Ockerse aan Van Meerten-Schilperoort, 26 oktober 1822. KB Den
Haag, 121 D5 20.
Brief van Francijntje de Boer aan Van Meerten-Schilperoort, 3 juni 1825. KB Den Haag, 121
D4 13.
Geldnood vormde de aanvankelijke reden dat Van Meerten-Schilperoort in 1811 begon met
publiceren; door de opbrengsten van het schrijven en van de kostschool ging het haar in de
jaren twintig en dertig financieel voor de wind. Over haar financiële positie: Hogeweg-de Haart
1956, 6-7; Gelderblom 1997, 32-33; Van Essen 1999, 392.
Beide vrouwen werden vaker paarsgewijs opgevoerd hetzij als afschrikwekkende hetzij als
inspirerende voorbeelden. Zie Van Dijk 1996, 238.
Er bestaan twee bibliografieën van Nederlandse vrouwentijdschriften, namelijk die van A.
Boeve e.a. 1979 en die van Willems-Bierlaagh 1992. Beide lijsten, die ook een gedeelte van
de periode na 1870 bestrijken, zijn echter incompleet omdat alleen Amsterdamse collecties in
het onderzoek werden betrokken. In mijn proefschrift zal ik een nieuwe bibliografie
vrouwentijdschriften publiceren, die de periode tot en met 1870 bestrijkt.
Brief van Kruseman aan Van Calcar, 6 okt. 1853. Geciteerd in Sikemeier 1921, 275.
Brief van Van Calcar aan Kruseman, 10 maart 1857. Geciteerd in Sikemeier 1921, 276.
Medewerking werd verder toegezegd door de heren J.J. van Oosterzee, J.J.L. ten Kate, O.G.
Heldring, J.H. Gunning C. Vosmaer, M. Leopold.
Zie Van der Meulen 1891, 61, 67. Over mevr. Van Asperen van der Velde-van Heel heb ik nog
geen nadere gegevens gevonden. Over de gezusters Weeveringh is meer bekend. Beide zusters
hadden ook zitting in de redactie van het handwerktijdschrift Aglaja (1848-1864), dat werd
uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem. Ze waren zusters van de heer J.J. Weeveringh, de
boekhouder van Kruseman.
Voor de houding de algemene pers over vrouwelijke auteurs in deze periode, zie Van Boven
1995.
Zie Ons Streven (16 aug. 1870), 146; (24 aug. 1870), 152-153; (7 sept. 1870), 164-165; (14
sept. 1870), 170-171; (21 sept. 1870), 178; (5 okt. 1870), 188-189; (19 okt. 1870), 200-201;
(26 okt. 1870), 206; (9 nov. 1870), 219; (7 dec. 1870), 244; (21 dec. 1870), 256; (4 jan. 1871),
2-3; (1 febr. 1871), 17; (8 febr. 1871), 22; (1 maart 1871), 34-35; (15 maart 1871), 42; (3 mei
1871), 70; (16 mei 1871), 78; (20 sept. 1871), 150; (11 okt. 1871), 161-162; (1 nov. 1871), 174.
Enkele brieven zijn ondertekend door ‘A.G.’ en ‘Th.N.’ (de vertalers van de brieven?). Het is
mij niet bekend wie zich achter deze initialen verschuilen.
Dit motto luidde: ‘Die erste ist es aller Lebenspflichten, Der Menschheit in den Menschen treu
zu dienen’. Er verscheen een biografische schets van Otto-Peters in Onze Roeping (29 sept.
1870), 95-96. Dit is het tweede gedeelte van de levensbeschrijving; het eerste gedeelte moet
hebben gestaan in de aflevering van (22 sept. 1870), maar deze is niet overgeleverd
Namelijk met een artikel getiteld ‘Aus Holland’. Zie Onze Roeping (5 jan. 1871), p.4. Zie ook
Onze Roeping (jan. 1873, 5), waarin wordt medegedeeld dat de naam van Catharina van Rees
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in hel nieuwste nummer van Neue Bahnen vermeld wordt. Over Van Rees: Sikemeier 1921,
604 en Hogeweg-de Haart 1957.
27 ‘Hoe “Mevr. Beecher Stowe” over de vrouwenbeweging onzes tijd dacht’. In: Onze Roeping
(29 aug. 1872), 137-138 en (12 sept. 1872), 147-149; Mr. 's Gravesande Guicherit, ‘Mevrouw
Marcet’. In: Onze Roeping (26 mei 1870), 46-47 en (9 juni 1870), 52-53.
15 Zie bijvoorbeeld 4 (1826), ‘Lektuur’, 55-56 (door ‘onze jeugdige lezeresse G.B.B.’), 224 (door
‘C. uit G.’) en 305-308 (door ‘C. uit G.’).
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Cephalus en Procris
Ovidiaanse stof in een zestiende-eeuws toneelstuk1
Anke van Herk
‘Sulcken persoonagien en syn in Griecken niet’2

Inleiding
En het zevende boek van zijn Metamorfosen3 vertelt Ovidius het verhaal van Cephalus
en Procris. Ze zijn mooi, jong, en gelukkig getrouwd. Maar de godin van de dageraad,
Aurora, wil Cephalus schaken. Hij wijst haar af, en uit woede brengt ze Cephalus
op de gedachte dat Procris hem ontrouw is en helpt hem om zijn vrouw op de proef
te stellen. Terwijl Procris denkt dat haar man uit jagen is, komt Cephalus, vermomd
als vreemdeling, thuis. Het kost hem veel moeite om haar tot ontrouw te brengen,
maar uiteindelijk bezwijkt zij voor de kostbaarheden die hij haar belooft. Als de list
uitkomt, vlucht Procris beschaamd de wildernis in. Ze stelt zich onder de hoede van
Diana, jachtgodin en behoedster van de kuisheid. Cephalus heeft spijt van zijn daad,
en verzoent zich met Procris. Bij de hereniging schenkt ze hem een hond, sneller dan
alle andere dieren, en een speer die nooit zijn doel mist. De hond wordt ingezet bij
de jacht op een wilde vos, maar beide dieren verstenen tijdens de achtervolging.
Het huwelijk lijkt gered, totdat opnieuw een verdenking van ontrouw rijst, nu bij
Procris. Iemand heeft haar gezegd dat Cephalus tijdens de jacht om ‘Aura’ roept.
Terwijl Cephalus daarmee slechts een verkoelend briesje bedoelt, denkt Procris al
gauw dat Aura een nimf is, met wie hij heimelijk vreemdgaat. Ze besluit hem tijdens
de jacht te bespieden. Verstopt in de struiken hoort ze hem inderdaad Aura roepen.
Van schrik beweegt ze zich. Cephalus meent dat het geritsel in het struikgewas van
een dier afkomstig is en werpt zijn nimmer falende speer op zijn echtgenote. Nog
voor zij sterft, blijkt het misverstand dat haar op die plek bracht.
Het verhaal is vanaf de middeleeuwen vaak naverteld. Dirc Potter, die het uitvoerig
herdicht in zijn Der Minnen Loep (vermoedelijk 1411-'12), gebruikt Procris als
afschrikwekkend voorbeeld voor vrouwen die hun man op buitenechtelijke escapades
proberen te betrappen: voor de lieve vrede kunnen ze maar beter thuisblijven. Behalve
bij Potter vinden we het verhaal ook in de Ovide Moralisé (begin 14e
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eeuw), in Boccaccio's Genealogia Deorum en De claribus mulierïbus (beiden eind
14e eeuw) en in de Epistre Othea (ca. 1400) van Christine de Pisan. De eerste
dramatische bewerking, door Niccolo da Correggio, werd in 1487 opgevoerd aan
het hof van Ferrara.4 In het zestiende-eeuwse Engeland is het verhaal tweemaal in
bewerkte vorm uitgegeven.5 In de zeventiende eeuw komen we Cephalus en Procris
veelvuldig tegen in de beeldende kunst en in Spaanse, Italiaanse en Franse
toneelstukken,6 en ook in een Nederlands treurspel van Martinus Snouckaert van
Schauwenburg, waarvan de eerste druk in 1620 te Leiden verscheen.7
In het zestiende-eeuwse Brabant werd de Cephalus en Procris-mythe bewerkt tot
een rederijkersspel, dat deel uitmaakt van een kleine, maar bijzondere groep. Het
gaat om een reeks zinnespelen, vanaf het einde van de vijftiende eeuw geschreven
in de zuidelijke Nederlanden, met aan de klassieke mythologie, vooral aan Ovidius
ontleende stof.8 In de literatuur zijn ze wel besproken onder de noemer ‘klassieke’,
‘amoureuze’ of ‘mythologische’ spelen. Tragische liefdesparen als Aeneas en Dido,
Narcissus en Echo, Mars en Venus en Leander en Hero vormden voor de
zestiende-eeuwse rederijkers en hun publiek een waarschuwing tegen al te
ongebreidelde liefdeslust. Naast de klassieke helden werden nieuwe, allegorische
personages op het toneel geplaatst om die waarschuwing kracht bij te zetten. Maar
tegelijk vormde de stof natuurlijk een uitgelezen kans om een aantrekkelijke
dramatische vertoning te leveren, waarin antieke goden het aanzien van middeleeuwse
edellieden kregen, omringd door minder verheven, ronduit komische personages.
Over de opvoering van deze spelen is weinig bekend; dat ze voor opvoering bedoeld
waren, staat echter wel vast, gezien de vele regieaanwijzingen in de overgeleverde
handschriften en de aansprekingen van het publiek in pro- en epilogen.9
Nog in de vroege zeventiende eeuw (1621) werden de vier bovengenoemde spelen
bewerkt en samengebracht in De Handel der Amoureusheyt, op naam van J.B.
Houwaert. Eerder al waren drie ervan afgeschreven door Reyer Gheurtsz voor de
Amsterdamse rederijkerskamer In Liefde Bloeyende.10 De bundel van 1621 en ook
andere in druk verschenen spelen11 zorgden ervoor dat het genre enige aandacht kreeg
van literatuurhistorici.12 Maar in het onderzoek van Hummelen naar de sinnekens in
het rederijkersdrama werd eind jaren '50 voor het eerst gezocht naar onderlinge
overeenkomsten en samenhang tussen wat hij noemde de ‘episch-dramatische spelen
met romantisch-klassiek gegeven’. Later verschenen er edities van enkele spelen en
hebben vooral A. van Gijsen en D. Coigneau in publicaties het onderzoek naar de
groep verder gebracht.13
In geen van deze studies werd echter aandacht geschonken aan het spel Cephalus en
Procris. De anonieme overlevering, in slechts een enkel handschrift, zal daar wel
debet aan zijn. Genoemd werd het wel, in een noot, door Vinck-van Caeckenberghe,14
die het echter terzijde schoof met een aantal andere teksten die ‘niet meer als zuivere
rederijkersspelen van zinne te karakteriseren’ zouden zijn. Daartegenover
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staat de samenvatting van Cephalus en Procris door W.M.H. Hummelen,15 die de
indruk wekt dat het spel, met zijn aan Ovidius ontleende liefdesthematiek en de
daaraan toegevoegde rol van de sinnekens, wel degelijk verwant is aan spelen als
Pyramus en Thisbe, Mars en Venus en Aeneas en Dido.
Het lijkt dus alleszins de moeite waard om Cephalus en Procris aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Moet het spel inderdaad een plaats krijgen temidden van
de andere Ovidiaanse spelen? Om een antwoord op die vraag te kunnen formuleren,
zal ik eerst ingaan op het overgeleverde handschrift, de gebruikte bron en het
auteurschap. Daarna richten we de blik op één aspect van de Ovidiaanse spelen, het
gebruik van personificaties, om te zien hoe Cephalus en Procris zich op dat punt
verhoudt tot de andere spelen in het genre.16

Oriëntatie op de tekst
Het enige handschrift waarin Cephalus en Procris is overgeleverd, bevindt zich in
de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, onder signatuur 19316. Het is een papieren
bundel, bestaande uit 19 genummerde bladen. De bladen zijn 30,4 × 20,5 cm. groot.
De band en de schutbladen (1 voor en 1 achter) zijn later toegevoegd.17 De tekst is
met vlotte hand geschreven, in de tweede helft van de zestiende of in de zeventiende
eeuw; hier en daar is een woord al schrijvende doorgehaald, maar het schrift is goed
leesbaar. De tekst telt 1035 regels en is voorzien van nogal wat regieaanwijzingen,
van dezelfde hand, links en rechts in de marge maar ook op de witregels tussen
clausen, meestal door een lijn omkaderd om ze van de spreektekst te onderscheiden.
De taal van het stuk is Brabants, met af en toe een spoortje Vlaams (‘sulcx’ (f. 1R),
‘huerclock’ (f. 7V)). In de slotregel is het devies ‘Uyt ionsten versaemt’ van de
Antwerpse rederijkerskamer De Violieren opgenomen, zodat het spel, zoal niet van
deze kamer afkomstig, dan toch zeker daar gespeeld moet zijn.
Het rijmschema is gebaseerd op paarsgewijs rijmende verzen, waarvan het eindrijm
in het midden van de derde regel herhaald wordt. Een voorbeeld uit de mond van
Cephalus (f. 4R):
‘Weest niet banghe dat ie morghen wil vroech int velt;*
In twee maenden heb icker my niet veel me* ghequelt,
Maer my met u verselt* als lieffte amye.’+

Dit rijmschema wordt soms uitgebreid door midden- en/of eindrijm in een derde en
zelfs vierde vers te herhalen. Andere afwisseling, zoals het in rederijkersspelen
gebruikelijke lied, rondeel of refrein, vinden we niet in Cephalus en Procris. De
versificatie van het spel vertoont geen overeenkomst met de eerder genoemde
Ovidiaanse spelen, maar wel met Het oordeel van Tmolus van Willem van Haecht,
waarover zo meteen meer. Wel maakt de auteur van Cephalus en Procris gebruik
van halve
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verzen, een stijlmiddel dat in alle Ovidiaanse spelen te vinden is. Vooral in de
komische scènes geeft de snelle afwisseling van spreekbeurten een dynamisch effect.

Ovidius' Metamorfosen als bron
Uit zijn bewerking van de Cephalus en Procris-mythe blijkt dat de auteur van het
spel de tekst van Ovidius goed kende. De kleinste details zijn terug te vinden in zijn
spel, zoals de naam van Aurora's woonplaats, de berg Himittus,18 of de gouden punt
aan Diana's speer. Het is echter nog de vraag of de auteur van Cephalus en Procris
rechtstreeks vanuit het Latijn, of met een volkstalige vertaling heeft gewerkt. In 1552
werden de Metamorfosen voor het eerst in het Nederlands vertaald door Ioannes
Florianus.19 En inderdaad, juist waar Florianus het Latijn niet al te letterlijk vertaald
heeft, zien we zijn formuleringen terug in het spel. Enkele voorbeelden:
Metamorfosen (VII, 712):

Procrin habe!

Florianus (p. 222):

Gaet vry henen strijcken met uwe Procris

Cephalus en Procris (f.5R):

Ja wech met uwe Procris [...]

Aurora zegt letterlijk: ‘houd je Procris maar,’20 maar bij Florianus stuurt de godin
Cephalus weg, hetgeen door de auteur van Cephalus en Procris wordt overgenomen.
In de volgende passage vallen vooral de overeenkomsten op tussen de twee
Nederlandse vertalingen: de directe aanspreking van Cephalus; de eenvoudige
vertaling met ‘totter doot’ van het ingewikkelde ‘manentem...amorem’; en het ‘inden
naem Aura’ i.p.v. het Latijnse ‘nominis’ (cursiveringen door mij, AvH):
Metamorfosen (VII, 852-858):
‘[...] per nostri foedera lecti
perque deos supplex oro superosque meosque,
per siquid merui de te bene, perque manentem
nunc quoque, cum pereo, causam mihi mortis, amorem,
ne thalamis Auram patiare innubere nostris.’
dixit, et errorem tum denique nominis esse
et sensi et docui [...]’

Vertaling (d'Hane-Scheltema 1993):
‘[...] Ik smeek je bij ons huwelijkswoord,
bij hemel- en bij Hadesgoden smeek ik je, bij alles
wat ik van jou verlangen mag, en bij mijn liefde die
de oorzaak van mijn dood is en zelfs nu ik sterf blijft leven ik smeek je dat je niet mijn huwelijksbed met Zefier deelt!’
Toen ze dat zei, begreep ik pas, dat hier een naamsverwarring
in 't spel was, legde dat ook uit. [...]’
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Florianus (p.227):
O alderlieffste Cephale, ick bidde u door die liefde ende trouwe die ie nu
totter doot toe tuwaerts draghende ben, door die goden ende verdiensten
die ie by u hebben mach, dat ghy Auram ons wettelijc bedde niet en laet
besmetten.’ Doen werdt ick eerst ghewaer datse inden noem Aura doelde,
ende gaft haer oock te kennen.
Cephalus en Procris (f. 17R):
Procris:
Och liefte Cephalus, aenhoort mijn condietie:
Ic bid door de lieffde, wilt hier op letten,
Die ic tot ter doot sonder eenich verpletten
t' Uwaerts draeghe, wilt my soo uijt den sin niet setten
Dat Aura sou besmetten ons wettelyck bedde reijn
[...]
Cephalus:
O Procris, nu weet ie dat ghij doelt hebt certeijn
Inden noem Aura die ic heb gheroepen dier.
[...]

Het is dus zeer waarschijnlijk dat de auteur van Cephalus en Procris gebruik heeft
gemaakt van de Metamorfosen-vertaling door Florianus. De tekst kan dan gedateerd
worden na 1552, het jaar waarin de eerste druk van die vertaling verscheen. Het spel
zou daarmee geen vroege representant zijn van het genre van Ovidiaanse spelen.21
Dit maakt de vraag relevant, of de auteur van Cephalus en Procris zich bij het
schrijven heeft laten inspireren door eerdere Ovidiaanse spelen. Heeft hij bepaalde
genrekenmerken bewust of onbewust overgenomen, of juist vermeden? Deze vraag
kan slechts beantwoord worden voor die genrekenmerken die reeds voor alle andere
Ovidiaanse spelen zijn onderzocht, en we komen dan al gauw bij Hummelens studie
naar de sinnekens in het rederijkersdrama.22 Uit dit onderzoek bleek dat er een
significant verschil bestond tussen de Ovidiaanse spelen (door Hummelen gedefinieerd
als ‘episch-dramatische spelen met romantisch-klassiek gegeven) en de andere
rederijkersspelen, wat betreft het gebruik van deze toneelfiguren.23
Het vervolg van dit artikel zal voornamelijk gaan over de vraag hoe de sinnekens
(en andere personificaties) in Cephalus en Procris zich verhouden tot die in andere
spelen van het genre. Niet minder interessant is intussen de vraag wie de auteur van
dit spel is.
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Willem van Haecht auteur van Cephalus en Procris?
Van de auteur van Cephalus en Procris zijn geen gegevens bekend. Gaandeweg mijn
onderzoek werd het profiel van deze dichter echter steeds scherper. Het feit dat het
stuk gespeeld is door, zo niet geschreven is voor de Antwerpse Violierenkamer, is
een eerste aanwijzing. De datering van het spel na 1552 en het gebruik van Florianus'
Metamorfosen-vertaling, is een tweede. Het sobere maar vakkundige rijmschema en
de talrijke sententiae aan het einde van een spreekbeurt zijn een derde
identificatiemiddel.24
Willem van Haecht (ca. 1530- na 158525) trad in 1552 toe tot de Violieren, en was
in 1558, misschien ook al eerder, factor van deze kamer.26 In 1561 speelde hij een
grote rol bij het Antwerps Landjuweel, waarvan de Violieren gastheren waren. Hij
schreef daarvoor onder meer het stuk Het oordeel van Tmolus tusschen Apollo ende
den veltgodt Pan.’27 Voor dit stuk maakte hij gebruik van de eerder genoemde vertaling
van de Metamorfosen van Florianus.28 Vergelijken we de stijl van dit stuk met
Cephalus en Procris, dan vallen zowel het vergelijkbare rijmschema (paarsgewijs
rijmende verzen, met herhaling van het eindrijm in het midden van de daarop volgende
regel) als de vele sententiae aan het einde van spreekbeurten op. Vergelijk
bijvoorbeeld ‘sulck beroept een ander en hy blijft selve confuys’ (Tmolus DIV) met
‘Sulcx beproeft een ander en is selff onsticht’ (C&P f. 9V); ‘Ick doender mijn
veltgoden in bosschen op dijeken sonder beswijeken alte vroolijck me springhen’
(Tmolus E1R) met ‘Pan die sloech oyck swyeke met alle de veltgoden’(C&P f. 4V);
tot slot de rijmwoorden in:
C&P (f. 1R):
VG:
Hier ben ic, leepooghe.*
*

tranend oog

BG:
Beij, seght doch, ruijst er watte?*
*

VG:
Jaet, ic cletsse mijn sweep hooghe,
Want mijn seeplooghe treckt uut menich duyster pratte.*

Hé, zeg, gebeurt er nog
wat?

*

gezwel

Tmolus (FiiiR):
Bot:
[...]
Soo, soo ouerghietten wel met uwer looghe.
Midas:
Aymi, amy, hoe byt my dat in mijn ooghe,
Ghy maect my soo wel siende als de leepe.
Bot:
Weet ghy anders gheen conste dan met dees seepe?
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Ick wou dat ghy met een sweepe moest worden gheueest.*

Een laatste aanwijzing, en niet de minste, ligt tenslotte in de zinspreuk van Willem
van Haecht: naast ‘Behaecht Godts wille’ gebruikte hij daarvoor ‘Goetwillich van
herten’. In de bundel van het Antwerps Landjuweel komt deze laatste in enigszins
aangepaste vorm voor in de slotregel van Den oorlof int ghemeyn: ‘En wt Ionst Versa-

*

hier: aan franjes gemept
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men met goetwilligher hertten’. Het is dan nog slechts een kleine stap om ook in de
slotregel van Cephalus en Procris: ‘Met goeder herten uyt jonsten versaemt,’ Haechts
motto te herkennen. Nader onderzoek op dit punt is wenselijk. In afwachting daarvan
zal ik in het vervolg met het nodige voorbehoud spreken over Willem van Haecht
als de auteur van Cephalus en Procris.

Van gedicht tot drama
Hoewel Van Haecht vrij trouw de tekst van Florianus lijkt te volgen, geeft hij soms
ook een heel eigen versie van het verhaal. Dit heeft grotendeels te maken met de
omwerking van leestekst naar toneeltekst. Zo laat hij de gehele episode van de
vossenjacht weg. De ontvoering van Cephalus (‘invitumque rapit’, Met. VII, 704)
wordt door Van Haecht getransformeerd tot een vrijwillige vrijage met de godin
Aurora, zoals blijkt uit de woorden van Jalorsije29 (f. 2R):
Hij en had se oijck niet leet* in dien tijt voorleden;
Altijts voor den daghe, sonder* op den dach van heden,
Quamp hy omghebeden* hem vermaecken met haer.

*

hij had ook geen hekel aan
haar
*
behalve
*
ongevraagd

De scène waarin Cephalus probeert Procris tot overspel te verleiden, wordt zeer
uitgebreid getoond. Er verschijnt een rijkelijk gevulde tafel op het toneel en een kast
vol juwelen en andere kostbaarheden. Elk stapje in de verleiding wordt zorgvuldig
opgebouwd, waardoor de spanning bij het publiek voortdurend stijgt: doet ze het, of
doet ze het niet?
Naast de bekende hoofdrolspelers Cephalus, Procris en Aurora heeft Van Haecht
een vijftal andere personages geplaatst: Bedrieghelijck Ghesicht, Vals Ghehoor,
Jalorsije, Eerelijck Herte en Staetachtighen Moet. Door toevoeging van deze figuren
hoeft Van Haecht zich niet te beperken tot lange monologen om de innerlijke roerselen
van zijn protagonisten uit te drukken. Een voorbeeld: wanneer Cephalus uit jagen
gaat, blijft Procris alleen thuis en maakt zich zorgen over haar man; haar verlangen
naar zijn thuiskomst wordt duidelijk in een korte dialoog met haar dienares Eerelijck
Herte (f. 6R):
Procris:
O Cephale, u verlanghen* is mij pijne!
Oft* hem in de woustijnen* iet mach sijn gheschiet,
Placht hij, paeij ick,* soo langhe uut te sijne;
Dat wort voor 'd mijne noch een swaer verdriet.
‘Tghen 't herdt lieffheeft 't ghesichte gheren* siet.
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Eerelijck Herte:
Ke* vrouwe, en hebt sulcken ghepeijsen* niet.
Al mach u duncken iet, 't is noch vroech op den dach;
Sorght* niet dat hij sal langher beijden* dan hij plach.
Eer ic dees syde mach opwinden is hij hier.
Maer die verlant*, die sorght ghemeenelyck* voor dansier.*

We weten nu dat Procris haar man oprecht liefheeft en dat zij, anders dan Cephalus
in de voorgaande scène vermoedde, trouw op hem wacht. De spanning voor Cephalus'
thuiskomst wordt opgebouwd, niet zonder dramatische ironie: het publiek heeft in
de vorige scène gezien hoe Cephalus het plan opvatte om in vermomming huiswaarts
te keren. Eerelijck Herte krijgt dus gelijk wat betreft zijn spoedige terugkeer, maar
de zorg van Procris over zijn uitblijven is niet minder terecht.
De toevoeging van extra personages geeft Van Haecht ook de mogelijkheid om
afstand te nemen van het gebeuren op het eerste plan; met name Bedrieghelyck
Ghesicht, Vals Ghehoor en Jalorsije treden regelmatig buiten de hoofdhandeling om
deze van onverbloemd commentaar te voorzien, te bespotten en vooruit te blikken.
In het vervolg zullen we daarvan een aantal voorbeelden zien.30
Uit de namen van de toegevoegde personages blijkt al dat zij geen gewone mensen
van vlees en bloed zijn. Zij zijn de verbeelding in menselijke gedaante van een
abstract begrip; ze personifiëren een deugd (Eerelijck Herte en Staetachtighen Moet)
of zwakheid (Bedriechelijck Ghesicht, Vals Ghehoor en Jalorsije) van de menselijke
protagonisten. In het vervolg zal ik duidelijk maken wat de rol van dit type figuren
over het algemeen in de Ovidiaanse spelen is, en wat Cephalus en Procris in dit
opzicht zo bijzonder maakt.

Sinnekens
Bedriechelijck Ghesicht, Vals Ghehoor en Jalorsije zijn sinnekens. In het algemeen
zijn dit paarsgewijs optredende, boosaardige figuren, die er een genoegen in scheppen
de hoofdpersonen in het spel tot kwaad te verleiden.31 In de meeste Ovidiaanse spelen,
waarin de ontwikkeling en teloorgang van een liefde centraal staat, personifiëren de
sinnekens een aspect van de liefde of een oorzaak van verliefdheid, bijvoorbeeld
Ghepeys van Minnen en Jolijt van Ooghen in Mars en Venus, Cracht van Liefden
en Naturelijcke Lust in Jupiter en Yo. Deze eigennamen verraden nog niets over het
boosaardige karakter van de sinnekens; uit het verloop van het spel wordt dit echter
wel duidelijk. In Cephalus en Procris verraden de namen van de sinnekens wel
onmiddellijk hun negatief karakter. In de openingsscène winden zij er geen doekjes
om (f. 1R):
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VG:
Och hoe doedij d' ammoruese tot verdriet spoen!
Al mocht icxse noch iet voen, ghij hout se omversaeijt.*
*

onverzadigd

BG:
Neen, ghij maeckt se altemets* noch meer ompaeijt*,
Als ghij se verwaeijt doet menich woordt averehts verstaen.

*

soms
treurig

*

VG:
Heb ic veel quaets bedreven, ghij en hebt niet veel deucht ghedaen;
Dus schoudt sulcx vermaen, elck ken syn belijdinghe.’*
*

belijdenis

Ze vertonen in dit opzicht overeenkomst met de sinnekens in Casteleins Pyramus en
Thisbe, Bedriegelijc Waen en Fraudelick Schijn. Maar ook in veel andere
rederijkersspelen zijn de sinnekens al door hun naam als ondeugden te herkennen.32
De afwijkende benaming van de sinnekens in Cephalus en Procris, of eigenlijk: de
afwijking in datgene wat zij personifiëren, hangt samen met de enigszins andere
thematiek: niet het ontstaan van liefde is het onderwerp, maar een mogelijk gevolg.
De sinnekens verbeelden dus niet de liefde of een aspect daarvan, maar een
consequentie die per definitie negatief is: jaloezie. Bedrieghelijck Ghesicht en Vals
Ghehoor vormen een koppel dat voortkomt uit Jalorsije, terwijl de laatste niets kan
bewerken zonder die twee. Deze onderlinge afhankelijkheid vormt regelmatig stof
tot discussie tussen Jalorsije enerzijds en Bedrieghelyck Ghesicht en Vals Ghehoor
anderzijds. Bovendien zijn de drie nog afhankelijk van de godin Aurora, die weliswaar
slechts kort in het spel optreedt, maar daarmee wel de noodlottige ontwikkelingen
in gang zet. Na de beproeving van Procris, die beschaamd het woud in is gevlucht,
komen de drie sinnekens tevreden bijeen (f. 11R):
BG:
Wel, wat segdij nu, is 't quaelijck ghesicht?*
*

lees: gheschict

VG:
Neent, alss mer wel op mict; elck quam ten tije.*
*

geregeld op tijd

BG:
Maer ten is niet al reghen dat doncker blict!
VG:
Hoe was sij verschrict den, Jaloorsije!
J:
Verfoijt u selven, wat meijnde ghije!
't Gheen dat ie benije en is niet sonder reden.
BG:
Hoe staet sy en luijmt,* die leelijcke prije!*
*

loert
kreng zwartgallig

VG:

*
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Haer melanckolije* brent dees twee in onvreden.
*

somber karakter

J:
't Was Aurorams schuit dat wij sulcx deden;
Die had besneden* sijn aensicht op een nieu fatsoen.*
*

zijn gezicht een nieuw
aanzien gegeven

*

In veruit de meeste spelen met sinnekens worden ze als onafscheidelijk tweetal
gepresenteerd; ook in onze Ovidiaanse spelen. Ook in dit opzicht vormen de sinnekens
in Cephalus en Procris een uitzondering op de regel. Hoewel de openingsscène het
gebruikelijke beeld van twee onafscheidelijke sinnekens geeft, zien we ze al gauw
voortdurend als trio op het toneel.32 Maar het is nu eens de een, dan weer
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de ander die het contact met de hoofdpersonen aangaat. Deze wat lossere constellatie
zien we ook in Narcissus en Echo, waar Wonderlyck Murmureeren (‘Vreemde
Influistering’) aanvankelijk alleen optreedt, dan door Narcissus Schoonheit geholpen
wordt, die in een latere fase vertrekt, nadat inmiddels Druck en Spijt er bij is gekomen.
Een belangrijk verschil is wel dat Jalorsije, Bedrieghelyck Ghesicht en Vals Ghehoor
duidelijk minder aan één persoon gebonden zijn dan de sinnekens in Narcissus en
Echo: ze bewerken nu eens Cephalus, dan Procris. Ze zijn universeel, terwijl
bijvoorbeeld Wonderlyck Murmureeren in Narcissus en Echo de personificatie is
van Echo's voortdurende gepeins over Narcissus. Zijn afhankelijkheid van Echo
blijkt temeer uit het feit dat ook hij moet sterven op het moment dat Echo sterft. De
sinnekens in Cephalus en Procris hebben het eeuwige leven; Jalorsije noemt zichzelf
een ‘eeuwighe quellagie’.
Waar in de meeste Ovidiaanse spelen de sinnekens hun rol als personificatie van een
aspect van liefde al snel loslaten en zich als duivels verkneukelen in het failliet van
de liefde, is de ‘rolvastheid’ van de sinnekens in Cephalus en Procris en Narcissus
en Echo opvallend groot: hun functioneren is van begin tot eind in overeenstemming
met de in hun naam gegeven betekenis. Bedriechelijck Ghesichte en Vals Ghehoor
treden voor het eerst op in de hoofdhandeling als Cephalus zijn vrouw in vermomming
benadert. Hoe geraffineerd er gebruik gemaakt is van de mogelijkheid betekenis en
uitbeelding van de sinnekens te koppelen, blijkt uit de scène waarin Cephalus,
vermomd als vreemdeling, Procris probeert te verleiden. Als hij haar begint te kussen,
komen de sinnekens dichterbij om te zorgen dat Procris hem niet herkent (f.7V):
BG:
Want had sij een goet ghesicht*...
*

gezichtsvermogen

VG:
... Sij sou hem wel kennen,*
En hem selver mennen in sijn eijghen jock.
Ja hoorde sij wel...
BG:
... Ghelijck men een huerclock+
Sou sij hem verstaen aen sijn selffs tale.+

*

herkennen

+

zoals men een klok herkent
zo zou zij hem aan zijn
spraak herkennen.
+

Jalorsije is bij deze scène op de achtergrond aanwezig om Cephalus aan te sporen
door te gaan met de beproeving van zijn echtgenote. Andersom zien we dat de
sinnekens zich uit de voeten maken zodra de gestichte verwarring dreigt te worden
opgeheven, als hun rol van misleiders is uitgespeeld: Procris is haar man gevolgd op
de jacht. De sinnekens vergezellen haar, en bewerkstelligen dat zij de uitroep ‘Aura’
van haar man verkeerd opvat; nadat Procris door diens speer verwond is, loopt
Cephalus op haar toe. De sinnekens reageren (f. 16V):
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VG:
Nu gaen ie wancken*...
*

wijken

BG:
... Ic schudde mijn coten,*
Dit 's al uijt u ghesproten, ghij Jaloersije!

Daarna gaan ze gedrieën af. Zonder de aanwezigheid van Bedrieghelijck Ghesicht
ontdekt Cephalus dat hij dit keer geen hert heeft geraakt; zonder Vals Ghehoor
begrijpt Procris dat de Aura die zij hoorde noemen geen liefje van haar man is.
In de Ovidiaanse spelen trof Hummelen een bijzondere contactvorm aan tussen mens
en sinneken.34 De sinnekens vallen vaak midden in een scène binnen, zonder een
begroeting, en zonder zichzelf voor te stellen. Ze spreken het menselijke personage,
vaak midden in diens monoloog, toe; hij of zij reageert niet rechtstreeks in de richting
van het sinneken; het lijkt alsof het personage het sinneken niet ziet; toch is er een
vorm van contact, want bij de voortzetting van de monoloog wordt op de woorden
van het sinneken voortgeborduurd. De contactvorm in Cephalus en Procris voldoet
helemaal aan dit beeld. Een voorbeeld: tijdens de eerste jachtpartij houdt Cephalus
de honden vast en zegt tegen zijn vazal (f. 5R): ‘Wij en hebben gheenen vanck. // 't
Is best dat wij den ganck nemen nae huijs.’ Zonder introductie antwoordt Jalorsije
hem: ‘Ja in, 't is doch best, wat leyt u aen 'd wilt ghespuijs? // Daer mocht eenich
abuijs u huijsvrou ghebeuren, // Want sij is jonck.’ Alsof het sinneken zijn eigen
gedachten verwoordt, vervolgt Cephalus, niet tegen Jalorsije maar wederom tegen
zijn vazal: ‘Ombeijt, daer compt mij wat te veuren: // Ic heb recht becueren (zorgen)
hoet mijn Procris al maeckt.’
Hummelen noemde deze contactvorm tussen mens en sinneken ‘invisibel contact’.
Het komt in alle Ovidiaanse spelen voor (met uitzondering van Narcissus en Echo),35
en vooral in de eerste fase van het spel, als de sinnekens de menselijke personages
verleiden. Bijzonder aan Cephalus en Procris is echter dat het invisibel contact ook
in latere fasen van het spel intensief gebruikt wordt, zowel in de verleiding van
Cephalus als van Procris.
Het invisibel contact kan de indruk wekken dat de sinnekens op het toneel werden
gezet om innerlijke processen van de menselijke personages te verbeelden; het zouden
dan louter subjectieve figuren, afsplitsingen van de mens zijn. Maar Hummelen wijst
er op ‘dat de opmerkingen van de sinnekens tijdens de contactscènes geenszins altijd
rechtstreekse formuleringen zijn van wat in het hart van de hoofdpersoon zou kunnen
opkomen’.36 Ook in Cephalus en Procris is dat het geval. Zo kan Bedrieghelyck
Ghesicht Cephalus toespreken met (f. 6V): ‘Hout u als een pronckere oft sij kent
uwen treijn.’ (‘Hou je gezicht in de plooi, anders heeft ze je door.’) Geen woorden
waarmee de doorgaans nobele Cephalus zichzelf moed zou inspreken. Ook zagen
we hiervoor al dat de sinnekens in Cephalus en Procris met beide protagonisten
contact aangingen; ze zijn personificaties op een hoger, algemeen plan, zoals Duecht
in de Elckerlijc niet de deugd van een enkel mens, maar van
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iedereen, elckerlijc, personifieert. Op dit algemene niveau is het ook mogelijk dat
de sinnekens buiten de contactmomenten, dus autonoom optreden: ze
becommentariëren de gebeurtenissen op het eerste plan, pochen op hun eigen aandeel
daarin, ontluisteren de schijnbaar verheven verliefdheid van de hoofdpersonen met
hun scabreuze commentaar.
De sinnekens vormen dus ook in ons spel een objectieve, demonische kracht. In
veel Ovidiaanse spelen herkennen de personages deze kracht, en spreken er op
dubbelzinnige wijze over, in het midden latend of ze het sinneken of het begrip
bedoelen. Nadat Vals Ghehoor Procris heeft gesuggereerd dat Cephalus een minnares
heeft -hetgeen Procris op aansporen van Jalorsije heeft aanhoord- klaagt Procris (f.
15V): ‘O Jaloersije, hoe is nu u cracht in my ghedraeyt!’ Anders dan in andere
Ovidiaanse spelen wordt in Cephalus en Procris van deze mogelijkheid maar weinig
gebruik gemaakt, en dan nog alleen buiten de contactscènes. De mens beseft pas
achteraf (als het te laat is) door welke krachten zijn gedrag beïnvloed werd. In de
contactscènes zelf blijkt uit niets dat de menselijke helden zich bewust zijn van de
aanwezigheid der sinnekens, of van hun eigen verblind- en verdoofdheid, die door
hen worden gepersonifieerd.

Dienaren
Naast sinnekens komen er in Cephalus en Procris nog andere personificaties voor:
Eerelijck Herte en Staetachtighen Moet. Zij zijn dienaren van respectievelijk Procris
en Cephalus. Als dienaren zetten ze een raam open, dragen een kast op het toneel of
dekken de tafel. Maar een veel belangrijker functie hebben zij als verpersoonlijking
van menselijke deugden. Ze personifiëren abstracta die het best te begrijpen zijn als
gevoel voor respectievelijk eer en waardigheid, en in die betekenis vormen zij een
positief tegenwicht voor de sinnekens. De dienaren treden op als raadgevers en
fungeren ten opzichte van de sinnekens, maar ook tegenover Aurora en Diana, als
advocaten van hun heer en vrouw. Maar terwijl de sinnekens hun invloed op iedereen
kunnen doen gelden, zijn de dienaren gebonden aan Procris, respectievelijk Cephalus.
Ze lijken zich ook bewust te zijn van hun beperkte reikwijdte: als de verleidingspoging
van de vermomde Cephalus dreigt te lukken, spreekt Eerelijck Herte haar vrouw toe
(f. 9R):
Voorwaer, ie ducht voor u selven nou.
Maer mocht ie 't hem soo wel te kennen geven als ou,
Voorwaer, daer in* sou sulcx vier in hem niet vuncken!+
+

lees: en

Hier blijkt duidelijk dat Eerelijck Herte alleen tot Procris kan spreken en alleen haar
kan beïnvloeden, terwijl de sinnekens universele macht hebben. Enige objectiviteit
hebben de dienaren toch wel: wanneer Cephalus besluit om Procris' trouw
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op de proef te stellen, probeert Staetachtighen Moet hem daarvan te weerhouden;
als dat niet blijkt te lukken, zegt hij (f. 5V):
Is dat u meyninghe,* soo sal ic van u gaen.+
Ic en wilder niet bij staen daer ghij sulcx sult proberen;
Men can een vrouwen herte wel te lang temteren.*+

+

plan

+

in verzoeking brengen

En Staetachtighen Moet verlaat het toneel. Hiermee krijgen de sinnekens vrij spel
en het lijkt er zelfs op dat ze vanaf dan brutaler worden. Later, wanneer Cephalus
weer tot zinnen komt, is ook Staetachtighen Moet plotseling weer bij hem. Cephalus
erkent dat hij zijn wandaad niet had begaan als hij Staetachtighen Moet nog had
gehad. Tussen Procris en Eerelijck Herte gebeurt hetzelfde: wanneer Procris zwicht
voor de rijkdommen die Cephalus haar toont, zegt Eerelijck Herte haar dienst op. Er
is, om in de termen van Hummelen te blijven, een sterke samenhang tussen beeld en
zin in Cephalus en Procris. De dienaren maken deel uit van het beeld, van datgene
wat de toeschouwer ziet; maar op de momenten dat de dienaren Cephalus en Procris
in de steek laten, weet het publiek ook wat de betekenis, de zin van het verbeelde is:
het vertrek van de dienaren betekent het verlies van waardigheid, respectievelijk
eergevoel, veroorzaakt door jaloezie. Tekenend voor de betekenis van de dienaren
is hun onderonsje na afloop van de verzoening tussen Cephalus en Procris (f. 13V)
Staetachtighen Moet:
Wat rou* heeft den man ghehadt in alle plecken!+
Had ic, door u verwecken, hem niet ghedaen secoers,*+
't Had hem 'd leven gheconst*; want 't hert was vol ramoers*+
En 't ghequel jaloers was couse* van desen.+
Maer ic, Staetachtighen Moet, heb hem ghenesen.
Eerelijck Herte:
En ic, Eerelijck Hert, heb haer onderwesen,
Ja, huer aenghepresen den dinst van Diana net,
Soo dat sij haer ghehouden heeft reijn en onbesmet,
Want den bant der wet* en was sij niet verlaten+
En sy en heeft heur niet verthoont op alle straten.
Wellust wij vergaten door sulcx beheijndicheijt;*+
Een Eerelijck Hert en soeckt geen uijtweyndicheijt.*+

+

verdriet
geholpen
+
gekost, onrust
+
oorzaak
+

+

het huwelijk

+

nl. de jacht
zinnelijk leven

+

In de andere Ovidiaanse spelen komen geen dienaren voor die als tegenkracht van
de sinnekens gezien kunnen worden. Ze zijn een belangrijke vondst, zowel in
dramatisch als didactisch opzicht. Een wel enigszins vergelijkbaar type personage
vinden we in Narcissus ende Echo, Angst voer Wederseggen (‘Angst voor
Afwijzing’). Die
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wordt als dienaar van Echo opgevoerd vlak voordat Echo Narcissus ontmoet. Ze
twijfelt of ze hem haar liefde moet bekennen:
Wat heb ick al mormeracien* int lyff,+
wanckel ghepeysen* de wreet en fell syn.+
Nu duen, nu laeten is al tghekijf.
Angst voer wederseggen muet nu int spell syn,
want hy will in dit werck rebell syn
[...]

waarna Angst Voer Wederseggen het toneel betreedt. Hoewel haar dienaar, is Echo
niet blij met de komst van Angst. Die raadt haar aan Schaamte en Eere, haar
kamervrouwen mee te nemen. Maar Echo is reeds zo ‘van memorie en sinnen berooft’,
zo doldwaas verliefd, dat ze weigert om Angst, Schaemte of Eere mee te nemen.
Ook Angst voer Wederseggen is dus een deugd, die de hoofdpersoon moet beschermen
tegen de invloed van de sinnekens, die waakt voor eerverlies. En net zoals Eerelijck
Herte en Staetachtigen Moet, legt hij het af tegen de macht van de liefde c.q. jaloezie.
Een andere dienaar in Narcissus ende Echo is Therte (‘Hart’) van Echo, die een
‘camerlinck’ wordt genoemd. Zij is vergelijkbaar met de dienaren in Cephalus en
Procris in zoverre, dat ze een personificatie is van een menselijke eigenschap,
uitgebeeld als een dienaar van de mens. Maar terwijl de dienaren in Cephalus en
Procris de mens helpen zich te verweren tegen de slechte invloeden van de liefde,
is Therte van Echo zelf het slachtoffer van de sinnekens; zij staat voor Echo's
ontvankelijkheid voor de liefde.

Conclusies
Wat zegt dit alles nu over de positie van Cephalus en Procris ten opzichte van de
overige Ovidiaanse spelen? Enerzijds is er de verwantschap met Narcissus en Echo
voor wat betreft de flexibele inzet van de sinnekens, die in de andere spelen veel
strikter paarsgewijs optreden. Die flexibele inzet hangt samen met een zeer functionele
toepassing van de ‘zin’ die de sinnekens uitbeelden. In de andere stukken zijn de
sinnekens minder direct in de hoofdhandeling betrokken en leveren vooral commentaar
in terzijdes en scènes-apart.
Daarbij zijn Narcissus en Echo en Cephalus en Procris de enige Ovidiaanse spelen
waarin dienaren als tegenkrachten van de sinnekens voorkomen. Anderzijds is de
contactvorm tussen sinnekens en mensen in Cephalus en Procris meer in
overeenstemming met de andere Ovidiaanse spelen.
Je zou kunnen zeggen dat Cephalus en Procris een schakel vormt tussen aan de
ene
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kant het oude, misschien experimentele Narcissus en Echo37 en aan de andere kant
de latere Ovidiaanse spelen, waarin conventies als het paarsgewijs optreden van de
sinnekens hun beslag krijgen. In het geval van Narcissus en Echo is duidelijk dat de
auteur nog zoekende is, en daarbij vormen ontleent aan een ander genre, dat van het
explicatieve spel.38 Een voorbeeld daarvan is het visibele contact tussen mens en
sinnekens, dat in de explicatieve spelen gebruikelijk is. In Cephalus en Procris wordt
wel de stap gezet naar het invisibele contact zoals dat in andere Ovidiaanse spelen
voorkomt, maar is het paarsgewijs optreden van de sinnekens niet tot standaard
verheven. Toch zien we ook in Cephalus en Procris de invloed van het explicatieve
spel, nl. in de inzet van positieve personificaties als tegenhangers van de sinnekens.
Hoe verleidelijk het ook vaak is om dit soort onderlinge verschillen in termen van
ontwikkeling van het genre te formuleren, de relatief late datering van Cephalus en
Procris verhindert dit. Zo staat Mars en Venus bijvoorbeeld qua ouderdom veel
dichter bij Narcissus en Echo, maar vertoont in de sinnekensrol alle kenmerken van
latere spelen.
Een andere verklaring voor de uitzonderlijke positie van Cephalus en Procris kan
liggen in de functie van het spel: het rederijkerstoneel vervult behalve een recreatieve
ook een belangrijke didactische functie. Dit geldt ook voor de Ovidiaanse spelen,
hoewel in dit genre de delectatio soms een grotere rol lijkt te spelen dan de utilitas.
De vrijmoedige uitbeelding van de liefde en het scabreuze sinnekenscommentaar
worden gelegitimeerd in prologen, die benadrukken dat het slecht afloopt met
geliefden die zich zo onmatig aan liefde overgeven als in het mythologische
voorbeeld.39 Met de invoeging van positieve personages als Anxt voer Wederseggen
(Narcissus en Echo) en Eerelijck Herte en Staetachtige Moet (Cephalus en Procris)
blijkt uit het spel zelf hoe het gedrag van de hoofdpersonen beoordeeld moet worden.
Een verklaring buiten het eigenlijke spel is dan niet meer nodig.
Dit verschil tussen Narcissus en Cephalus enerzijds, en de overige Ovidiaanse
spelen anderzijds, kan te maken hebben met het aspect van de liefde dat centraal
staat. In spelen als Mars en Venus, Leander en Hero, Pyramus en Thisbe, Aeneas en
Dido en Jupiter en Yo gaat het om liefde die tegenwerking ondervindt van derden:
echtgenoten, ouders of goden. Ontbreekt zo'n derde partij, zoals bij Narcissus en
Cephalus, dan ontstaat er meer ruimte voor personificaties. In Narcissus en Echo
speelt de innerlijke strijd van Echo een grotere rol dan bij de dames in voornoemde
spelen, omdat ze (naar achteraf blijkt terecht) twijfelt aan de wederkerigheid van
haar liefde. De dramatische spanning - het publiek weet immers al dat Narcissus haar
zal afwijzen - wordt versterkt door de inlassing van een personage als Anxt voer
Wederseggen. In Cephalus en Procris is de liefde tussen de twee een vaststaand feit,
ze zijn immers al getrouwd. Daaruit kan dus geen spanning meer geput worden.
Liefde, op zichzelf goed, kan echter leiden tot jaloezie. Hier is geen sprake van een
boze buitenwereld die de geliefden bedreigt (afgezien van Aurora, die met haar
jaloezie de
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ontwikkelingen in gang zet, maar vervolgens van het toneel verdwijnt). Angst voor
eerverlies en schande kunnen dus alleen als verinnerlijkte normen een rol spelen. En
die verinnerlijkte normen kunnen weer aanschouwelijk gemaakt worden door middel
van personificaties: Eerelijck Herte en Staetachtighen Moet. Daarmee is een dubbel
doel bereikt: opbouw van dramatische spanning doordat de protagonisten tussen twee
‘vuren’ in staan, en ingebouwde, didactisch verantwoorde legitimering van het gebruik
van heidense stof.

Besluit
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de stilte die tot nu toe rond Cephalus en Procris
heeft gehangen, het spel geen recht doet. Het is weliswaar klein van opzet, met maar
twee spellocaties en acht personages in zo'n duizend regels, en de anonimiteit waarin
het ons is overgeleverd zal ook niet aan de bekendheid ervan hebben bijgedragen,
maar toch: het is een plaats temidden van de Ovidiaanse spelen meer dan waard.
Voor wat betreft het onderzoek naar de sinnekens in het rederijkersdrama hoop ik
dit hier aangetoond te hebben. Ook in onderzoek naar andere aspecten van de
Ovidiaanse spelen, zoals naar gebruikte bronnen, liefdesconcepties, dramatische
structuur en enscenering, kan Cephalus en Procris niet buiten beschouwing blijven.
Tot slot: de identificatie van Willem van Haecht als auteur van het spel biedt vele
aanknopingspunten voor verder onderzoek.
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5 Thomas Howell, The lamentatie historie of Sephalus with the unfartunate end of Procris, ca.
1568 en Thomas Edwards, Cephalus and Procris, 1595; uitgegeven samen met een gedicht
getiteld Narcissus.
6 Van o.a. G. Chiabrera 1600, Lope de Vega 1635, Calderon 1662; Duché de Vancy 1694.
7 Meeus 1983, nr. 227; deze tragedie is gebaseerd op de vertelling in Ovidius’ De Arte Amandi.
8 In verband met deze groep zijn in de loop der tijd de termen klassiek, amoureus en mythologisch
gebruikt; deze terminologische warrigheid heeft ertoe geleid dat in recentere publicaties het
benoemen van de groep spelen maar helemaal wordt vermeden; omdat ontlening aan Ovidius
het meest opvallende en algemene kenmerk van deze spelen is, pleit ik hier voor de aanduiding
‘Ovidiaanse spelen’.
9 Mogelijk werden de spelen opgevoerd aan de vooravond van het inhalen van de mei; de term
meispelen werd echter door de rederijkers gereserveerd voor spelen met een sterk
allegoriserend-moraliserende strekking. Zie Vinck-van Caeckenberghe 1996, p. 166-67.
10 Zie C.G.N. de Vooys, ‘Amsterdams rederijkersleven in het midden van de zestiende eeuw’ in
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde 48 (1929), p. 133-140.
11 Jupiter en Yo, dat onder dezelfde titel Handel der Amoreusheyt werd uitgegeven in 1583 en
Pyramus en Thisbe van De Casteleijn in 1573 of eerder; niet Ovidiaans, maar wel nauw verwant
aan het genre is de Spiegel der Minnen in 1561 uitgegeven door D.V. Coornhert.
12 O.a. Kalff 1889, Worp 1904-08 en Van Mierlo 1950.
13 Edities: twee Pyramus en Thisbe-spelen in Van Es 1965; Eneas en Dido in Iwema 1984 en
Mars en Venus in Van de Wijer 1984. Studies: Van Gijsen '89, '91, '91-'92, Coigneau 1984.
14 Vinck-van Caeckenberghe 1996, p. 168, n.6.
15 Hummelen 1968, p. 387-388.
16 In het onderzoek zijn de volgende teksten betrokken: Eneas en Dido, Narcissus en Echo, Leander
en Hero, Mars en Venus, Jupiter en Yo, Pyramus en Thisbe van De Casteleyn en de ‘Haarlemse’
Pyramus en Thisbe.
17 Gegevens ontleend aan Hummelen 1968, sigle 2 24. Dank aan W. Hummelen, die mij een
afschrift ter beschikking stelde ten behoeve van dit onderzoek. Voor de citaten in dit artikel,
naar een microfilm van het handschrift, ligt de verantwoordelijkheid echter bij mij. Bij de
transcriptie zijn hoofd-lettergebruik, interpunctie en aaneenschrijvingen aangepast aan de
hedendaagse conventies; onderstrepingen, dubbele schuine strepen ter aanduiding van het rijm
en correcties in het handschrift zijn weggelaten, afkortingen stilzwijgend opgelost. De
personageaanduidingen zijn gestandaardiseerd naar de meest voorkomende vorm in het
handschrift.
18 spelling volgens het handschrift, in de editie Anderson 1977 staat ‘Hymettus’.
19 Antwerpen 1552 en vele malen herdrukt of heruitgegeven; gebruik is gemaakt van de druk uit
1650.
20 De vertalingen van Latijnse passages zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan Ovidius
Metamorphosen; vertaald door M. d'Hane-Scheltema, Amsterdam 1993.
21 Narcissus en Echo was in 1552 al zo'n een halve eeuw oud, terwijl Jupiter en Yo, als het
inderdaad ook een werk van Colijn van Rijssele is, voor 1503 geschreven moet zijn. Mars en
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Venus van Jan Smeeken is van voor 1517, Pluto en Proserpina is in 1519 voor het eerst gespeeld
(aldus Kops 1774, waar dit inmiddels verdwenen rederijkersspel wordt beschreven), Matthijs
de Castelein schreef Piramus en Thisbe voor 1548, Aeneas en Dido is gedateerd 1551/52. In
een nog te verschijnen artikel van W. van Bentum wordt Leander en Hero gedateerd tussen
1553 en 1582. Ook later werd de Ovidiaanse stof nog wel in rederijkerstrant gedramatiseerd;
onderzocht zou kunnen worden in hoeverre bijvoorbeeld Het loon der minnen, een treurspel
over de liefde tussen Iphis en Anaxarete van Arent Jansz. Fries uit 1600, nog tot het genre
behoort.
Hummelen 1958.
Hummelen 1958; op p. 346-347 benadrukt hij ‘[...] dat we hier niet met een aantal op zichzelf
staande spelen te maken hebben. De vele trekken van overeenkomst, niet uit de aard der spelen
zelf te verklaren, duiden op een onderlinge afhankelijkheid [...].’
Een grove steekproef toonde aan dat deze kenmerken zo weinig algemeen voorkomen in het
rederijkerstoneel, dat ze, in combinatie met andere argumenten, als onderscheidend kenmerk
beschouwd kunnen worden.
Zie Autenboer 1981, p. 128, n.4.
Dit blijkt uit een vermelding in de liggeren van de Violieren (Rombouts en Van Lerius 1961),
waarin de opvoering in mei 1558 van een Spel van Scipio, geschreven door factor Willem van
Haecht, wordt genoemd. De tekst van dit spel is niet overgeleverd.
Gepubliceerd in Spelen van sinne 1562; gebaseerd op Metamorfosen XI 150-193.
Zie J.C. Arens, ‘Midas en de dorpsbarbier: Ovidius, Florianus, Haecht’ in: Neophilologus XLIV
(1960), p.344.
De vraag is natuurlijk wel of het zestiende-eeuwse publiek deze woorden uit de mond van
Jalorsije als feiten zal hebben opgevat.
Ook in Cephalo, het eerder genoemde spel van Niccolo da Correggio uit 1487, zijn aan het
oorspronkelijke verhaal veel personages toegevoegd. Afgaand op de gegevens die Lavin 1954
verstrekt, lijkt een nader onderzoek naar overeenkomsten tussen de twee spelen interessant. In
beide komt de vermomming van Cephalus als koopman voor; in beide worden de hoofdpersonen
vergezeld van dienaren en dreigt Cephalus de hand aan zichzelf te slaan. Terwijl de
maagdelijkheid van Procris, gehuwd en vervolgens ook nog eens verleid door haar vermomde
echtgenoot, dubbel geschonden lijkt te zijn, benadrukken beide teksten dat Procris zuiver is
gebleven; de ontmoeting met Diana mondt uit in een gebed, waarin Procris Diana vraagt haar
in haar gevolg op te nemen. Tenslotte gaat in beide spelen, anders dan in de Metamorfosen,
Cephalus onmiddellijk na de verzoening op jacht om (de hond en) de speer te beproeven. Lavin
noteert minstens negen uitgaven van het Italiaanse spel in de eerste helft van de 16e eeuw. Het
is dus niet onmogelijk dat de auteur van Cephalus en Procris kennis had genomen van dit stuk.
In Hummelen 1958 is het verschijnsel van de sinnekens in het rederijkersdrama uitvoerig en
diepgaand bestudeerd; de in deze paragraaf gebruikte terminologie en veel gegevens zijn in dit
werk te vinden. Hummelens categorie ‘episch-dramatische spelen met romantisch-klassiek
gegeven’ komt in grote lijnen overeen met de groep Ovidiaanse spelen.
Zie Hummelen 1958, p. 34 e.v.
Hummelen 1958 noemt op p. 64 nog een aantal spelen waarin de sinnekens gedrieën optreden;
het blijft echter een zeldzaam verschijnsel.
Hummelen 1958, p. 112 e.v.
Dit is waarschijnlijk het oudst bekende spel, en wordt door Hummelen terecht als een geval
apart behandeld.
Hummelen 1958, p. 115.
De Bock suggereert dat Narcissus en Echo een voorstudie voor De spiegel der minnen is. (De
Bock 1958, p. 147). Van Gijsen 1989 spreekt in verband met Narcissus van een ‘merkwaardige,
allegorische vorm’ (p. 92)
Zie Hummelen 1958 p. 343, 348.
Zie Coigneau 1984 en van Gijsen 1991.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

260

Kortaf
Sonja Neef: Zur Medialität einer Schrift. Anhand von Paul van Ostaijens
De feesten van angst en pijn. Amsterdam: Asca Press, 2000.
Een nieuwe tijd levert nieuwe metaforen op. Kon men een jaar of vijftien geleden
voor het eerst spreken van de lezer die door een tekst heen ‘zapt’, nu bieden de nieuwe
media ongekende metaforische mogelijkheden.
Sonja Neef maakt daar dankbaar gebruik van in haar dissertatie over Van Ostaijens
De feesten van angst en pijn. In haar originele benadering van deze bundel legt ze
de nadruk op wat zij noemt de ‘medialiteit’ van de tekst. Daarmee doelt ze op de
verschillende talige, visuele en auditieve ‘aanklikmogelijkheden’ die de lezer in deze
bundel krijgt aangereikt. Die medialiteit ontstaat niet alleen door de vele inhoudelijke
verwijzingen naar muziek, dans of film, maar vooral door de vorm van de bundel.
Het handschrift en de bonte kleuren in deze tekst maken het lezen tot een visuele
ervaring, terwijl Van Ostaijens klankexperimenten ook een auditieve hyperlink
oproepen.
De feesten van angst en pijn bestaat uit kaligrammen die ‘interlineair’ gerangschikt
zijn op de pagina en die de ‘lezeres’ (zoals Neef het consequent noemt) uitnodigen
tot een leeswijze die vergeleken kan worden met het lezen van een electronische
hypertekst: men springt van tekstblok naar tekstblok om zo een ‘oneindig en
hiërarchieloos tekstueel netwerk’ te vormen. Neefs lectuur van De feesten van angst
en pijn is gemodelleerd naar het lezen van de hypertekst. Zij bepreekt de verschillende
‘hyperlinks’ die de tekst biedt naar bijvoorbeeld de eerste stomme films, de
schilderijen van Campendonck of de historische context van Berlijn in de jaren
twintig. Achter de hypertekst-metafoor gaat dus gedeeltelijk een degelijke en ‘gewone’
analyse van de bundel schuil, met aandacht voor de thematische aspecten als muziek,
mystiek of erotiek.
Maar er is meer. Neefs aandacht voor de medialiteit van de tekst komt voort vanuit
een leeshouding die ik hier maar even ‘deconstructief’ noem, al gebruikt Neef zelf
die term niet.
Haar theoretische invalshoek blijkt in de eerste plaats uit het soort denkers bij wie
ze te rade gaat. Er wordt verwe-
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zen naar het polyfonie-begrip van Bachtin, naar de filosofie over de gramma van
Derrida, Barthes' ideeën over lezen en de theorie over framing van Culler. Ook Mieke
Bals begrip ‘focalisatie’ blijkt bruikbaar bij de analyse van De feesten van angst en
pijn.
Belangrijker dan wie zij citeert is dat Neef werkt in de geest van de deconstructieve
literatuurbeschouwing. Zij richt zich niet zozeer op de inhoud van de bundel, maar
op de aspecten die gewoonlijk tot de uiterlijkheden van de poëzie worden gerekend.
Het gaat hier niet om wat er wordt gezegd, maar ook om hoe het wordt gezegd. De
kleuren, het handschrift, de ritmische kalligrafie zijn niet louter uiterlijke versiering.
In De feesten van angst en pijn wordt niet op een ‘normale’ wijze betekenis
overgebracht en daarom bestudeert Neef alle facetten van de vorm van de bundel:
‘die Führung der Handschrift, die Rundung der Buchstaben, die Anordnung der
Kalligramme auf dem Blattspiegel, das Weiß der Seite, die Farbe der Schrift, der
Rhythmus des Texrflusses, der Klang der Alliteration, die Bewegung der Zunge und
der Lippen beim sprechen der Gedichte, das Hören ihres Klangs’.
Helaas gaat Neef niet in op de vraag waarom Van Ostaijen gebruik maakt van een
dergelijke ongebruikelijke wijze van betekenisoverdracht. Waarom stelt de dichter
zijn lezers voor raadselen, waarom stottert en lalt hij en weigert communicatie?
Weinig verhelderend in dat verband is Neefs ‘hyperlink’ naar het autisme. Ze brengt
Van Ostaijens niet-spreken in verband met de autistische communicatieweigering
en ontdekt vele overeenkomsten tussen de tekst van De feesten van angst en pijn en
autisme. Zowel in de bundel als bij de autist gaat het om het vermijden van de directe
blik, agressie gericht op het zelf en het probleem van de identiteit. Daarmee wil ze
gelukkig niet beweren dat Van Ostaijen een autistische stoornis had, maar het wordt
niet duidelijk wat de bedoeling van de vergelijking wel is. De vrijblijvendheid van
dergelijke a-historische ‘hyperlinks’ is te groot.
Interessanter is Neefs onderzoek wanneer zij nagaat wat de gevolgen zijn van het
gebruik van handschrift in de bundel, een ‘spoor’ dat terugwijst naar het subjekt
achter de tekst. En door de wijze waarop de woorden op de pagina staan, kan de lezer
ook zijn eigen leesrichting kiezen; zij moet kijken naar de tekst in plaats van meteen
beginnen die te ontcijferen. Daarom, zo redeneert Neef, gaat De feesten van angst
en pijn ook over het lezen als handeling. En wie kijkt naar Van Ostaijens handschrift,
kan ook meteen de ‘Kandinskyhyperlink’ openen; de verschillende kleuren van de
tekst zouden immers ook betekenissen kunnen communiceren. Dat klinkt
veelbelovend, maar Neefs onderzoek naar de kleuren in De feesten van angst en pijn
beperkt zich in feite tot het wit. Over zwart en rood bijvoorbeeld wordt niet veel
meer vermeldt dan dat dood en erotiek erdoor kunnen worden gesymboliseerd. Wat
het wit betreft, een kleur die niet alleen vertegenwoordigd is in de tekst van het
gedicht maar bovendien in het wit van de pagina, luidt Neefs belangrijkste conclusie
dat het tegenstrijdig
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is. Zoals het wit van de pagina spreken en zwijgen tegelijk is, zo kan de kleur wit bij
Van Ostaijen ook voor zwart staan. Doorgaans symboliseert wit leven en onschuld,
bij Van Ostaijen kan het ook wijzen op dood en erotiek. Dat is niet de enige analyse
van Neef die uitkomt bij een paradox; ook waar het gaat over muziek of film blijkt
De feesten van angst en pijn in de eerste plaats een paradox te communiceren. Voor
iedere stem is er een tegenstem; ieder discours kan worden onderbroken door weer
een ander discours. Als Van Ostaijen al naar Bach verwijst, dan noemt hij ook de
liedjes van de straat. Nuttigt iemand een hostie, dan ook meteen een sigaret. Gebruikt
hij kubistische montagetechnieken, dan past hij die toe om er een banale misdaadfilm
mee te beschrijven. En lijkt Van Ostaijen een serieuze kandidaat in het mystieke
discours, dan blijkt al gauw dat ook aardse erotiek daar door heen klinkt. Verwijzingen
naar ‘hoge kunst’ worden voortdurend ondermijnd door de citaten uit de volkscultuur.
Die Bachtiniaanse polyfonie werd al door Bogman in zijn dissertatie (1991)
aangetoond voor Van Ostaijens bundel Bezette stad. Neef maakt nu aannemelijk dat
hetzelfde principe een rol speelt in De feesten van angst en pijn. Dat wil zeggen dat
iedere eenduidige betekenis wordt ondermijnd en uitmondt in een paradox. Zij is
niet de enige ‘deconstructieve’ lezer die bij een dergelijke conclusie uitkomt, wellicht
omdat het de enige manier is om een betekenis aan een tekst te verbinden zonder al
te rigide interpretatieve conclusies te trekken. Ook dat leidt uiteindelijk tot een zekere
vrijblijvendheid, al onderscheidt Neef zich van andere deconstructivisten omdat zij
ook de betekenis van de paradox zelf onder de loep neemt. Toch heeft de lezer van
Zur Medialität einer Schrift weinig houvast, en net als de lezer van De feesten van
angst en pijn blijft zij gefascineerd, maar verdwaasd achter na deze tocht langs alle
paradoxale hyperlinks.
Yra van Dijk

P. Mooren, Het prentenboek als springplank; cultuurspreiding en
leesbevordering door prentenboeken. Sun Nijmegen 2000. ISBN: 90 6168
595 8. Prijs: f 49.50/ BF 990. (Diss. KUB Tilburg 2000).
Het schiet ook allemaal niet op. Het is 2001 en de Algemene Rekenkamer concludeert
dat het miljarden kostende achterstandsbeleid voor onderwijs de afgelopen twintig
jaar niet tot zichtbare resultaten heeft geleid; in hetzelfde jaar deze bespreking van
een proefschrift dat in juni 2000 werd verdedigd; de handelingskern van het
beschreven onderzoek is een experiment dat Mooren in 1990-1991 uitvoerde; hij
verrichte het om argumenten te vergaren voor het beleid dat voormalig
Cultuur-minister d'Ancona in 1990 formuleerde in de Letterenbrief, waarin zij
teruggreep op ideeën die Emanuel Boekman schetste in zijn dissertatie Overheid en
kunst in Nederland uit 1939. Door die lange voorgeschiedenis, maar ook doordat
Mooren niet zuinig is met woorden en onderzochte aspecten en
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deelaspecten van zijn onderzoeksgebied, is dit proefschrift bepaald lijvig geworden.
Deze handelsuitgave telt veertien hoofdstukken, dertien bijlagen, twee registers, 525
bladzijden. Mooren noemt het zelf een ‘verkenning’ van het in de titel genoemde
onderwerp.
Het eerste deel biedt, door middel van een bespreking van een schier onafzienbare
hoeveelheid onderzoeksliteratuur, een ‘overzicht van de ontwikkelingen in productie,
distributie en receptie van het prentenboek’ vanaf 1945. In het tweede deel staat het
door Mooren uitgevoerde, experimentele interventieprogramma Elke dag een
prentenboek centraal: in een aantal derde groepen van het basisonderwijs, meer in
het bijzonder van scholen in een achterstandsituatie, werd een schooljaar lang
regelmatig en intensiever dan normaal met zorgvuldig geselecteerde prentenboeken
gewerkt bij het zogeheten aanvankelijk lezen en rekenen; in een gelijk aantal
vergelijkbare derde groepen van vergelijkbare scholen werd op de oude voet
doorgegaan met lesgegeven.
Wie niet thuis is in het taaleigen van de onderwijs- en de cultuursociologie (afgezien
van begrippen als leerlinggewicht, longitudinaliteit, SES-factor en
LeesErvaringsSchaal, die alle worden toegelicht) zal door het eerste deel niet erg
geboeid raken: de ene na de andere onderzoeker wordt behandeld, althans samengevat
dan wel aangestipt, zonder dat het directe verband met het interventieprogramma
altijd even duidelijk is. Opmerkelijk is dat de bespreking van een proefschrift van
een latere hoogleraar zonder overgang gevolgd wordt door die van een
doctoraalscriptie, en de behandeling van de dissertatie Literatuuronderwijs als
voldongen feit van G. de Vriend (1996) door die van ‘Zwemles in de Sahara’ van
Kousbroek (1979). Menige tekst (onderzoeksverslag of essay) wordt maar eenmaal
genoemd. Men moet dus al kennis hebben van de materie om Moorens betoog goed
te kunnen volgen.
Tekenend misschien voor de afstand tussen een gewoon letterkundige, als ik meen
te zijn, en Mooren, is dat ik me niet voor kan stellen dat iemand de titel van het
beroemde boek van M.H. Abrams tot viermaal toe weet te verhaspelen tot The Mirror
in the Lamp. En twijfel heb ik bij passages als de volgende: ‘Zo biedt Nijntje niet
alleen gelegenheid tot expressieve identificatie met het verschijnsel “tranen met tuiten
huilen” aan kinderen in de huilfase van hun leven, maar ook op een eerste latente
kennismaking met de abstracte beeldtaal van Matisse, waar Bruna zich door heeft
laten inspireren.’
Een bijzonder aspect van het eerste deel van het boek is nochtans dat Moren keer
op keer wijst op de jarenlange, inefficiënte verdeling van de overheidsbemoeienissen
met lezen en cultuur over twee ministeries, waardoor leescultuur beperkt werd tot
functionele leesvaardigheid, en cultuurspreiding via leesbevordering lang met scepsis
werd bejegend. Bovendien wijst hij erop dat in veel onderzoek de scheiding tussen
hoge en lage kunst scherp in acht en in stand werd gehouden. Het mooie van Moorens
uitgangspunt is dat hij, in navolging van Annie
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M.G. Schmidt, inziet en erkent dat de weg naar het Stedelijk Museum begint bij het
prentenboek. Het meeste cultuursociologische onderzoek uit het verleden, zo signaleert
Mooren, ging uit naar podiumkunsten als concert, theater, ballet, opera, ‘en niet naar
basale culturele vaardigheden als lezen bijvoorbeeld.’ Mooren let dus niet alleen op
Randy Newman (‘I'm looking at the river but I'm thinking of the sea’) maar ook op
Rowwen Hèze: ‘als er een beek door je dorp loopt, moet je niet over de Mississippi
zingen’. Dienovereenkomstig relativeert hij heel wat TBO's
(tijdsbestedingsonderzoeken): die meten in de loop des tijds niet steeds hetzelfde,
niet op dezelfde wijze en met verschillende aandacht voor aspecten. Zo meten ze
soms ‘lezen’ op een andere manier dan ‘televisiekijken’. Met betrekking tot het
leesgedrag wordt bijvoorbeeld gevraagd: ‘wanneer las je voor het laatst een echt
boek’, terwijl een vraag als ‘wanneer zag je voor het laatst een echt tv-programma’
ontbreekt. Bovendien vindt Mooren opnieuw, en terecht lijkt me, dat er te weinig
aandacht is voor diverse vormen van lezen, anders dan alleen het stille, in een hoekje
teruggetrokken, onverstoorbare literaire lezen. Zo bezien, stelt Mooren, valt het nog
wel mee met die ontlezing: ‘In empirische zin is er reden om de vermindering van
de leestijd [...] gedeeltelijk als een artefact te zien van het onderzoek.’ Behalve door
het vakjargon is Moorens boek bij vlagen slecht leesbaar door stilistische en logische
onvolkomenheden, waarvan ik slechts een enkel voorbeeld geef: ‘Deze scheiding
[namelijk van onderwijs- en cultuursociologie, zowel in beleid als in theorievorming
en empirisch onderzoek] - een gevolg van het bestaan van aparte ministeries voor
Cultuur en voor Onderwijs - is een reden om [onderwijssocioloog] Van Heek en
[kunstsocioloog] Boekman als grondleggers te zien van een geïntegreerd, op
emancipatie gericht overheidsbeleid’. Kostelijk daartegenover vind ik concepten als
hinauflesen, door Mooren geïllustreerd aan de ontwikkelingsgang van Katadreuffe,
en exposure to print, waar zijn experiment een voorbeeld van is. De resultaten van
dat empirische experiment, zijn, hoewel moeilijk te destilleren uit het zeer
genuanceerde cijfermateriaal, volgens Mooren bemoedigend: zeker voor kinderen
met een minder welvoorziene culturele achtergrond is er cultureel en educatief
voordeel te behalen met een grote(re) mate van blootstelling aan prenten en boeken.
Fabian R.W. Stolk

Gerard Groeneveld, Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland
1921-1945. Nijmegen (Vantilt) 2001. 429 pp. ISBN 9075697511. f.59,90.
BF 1190.
De storm van reacties die Adriaan Venema destijds ontketende met de publicatie van
zijn vijfdelige reeks Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie (1988-1992) maakte
eens te meer duidelijk dat de legale literatuur in Nederland gedurende de Duitse
bezetting nog altijd een heikel onderwerp is. Hoe onweten-
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schappelijk Venema's strafexpeditie in veel opzichten ook was, hij was de eerste die
de fascistische en nationaal-socialistische publicatiecircuits in Nederland in detail
beschreef. Het is dan ook opmerkelijk dat Gerard Groeneveld de boeken van Venema
niet vermeldt in de bibliografie van zijn studie naar het ‘bruine’ boek in Nederland
tussen 1921 en 1945. Hij laat het bij de overigens terechte opmerking dat Venema
meer sensatie zocht dan nieuwe wegen. De kernvraag die aan Groenevelds boek
Zwaard van de geest ten grondslag ligt luidt: welke functie vervulde het boek binnen
het Nederlandse fascisme en nationaal-socialisme voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog? Eerder publiceerde Groeneveld een monografie over de in 1932
opgerichte nationaal-socialistische uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer (Nieuwe
boeken voor den nieuwen tijd, 1992) en een essay over de Nederlandse vertaling van
het bruinste aller bruine boeken, Hitlers Mein Kampf (in De parelduiker 1999-4).
De auteur begeeft zich dan ook op bekend terrein en schrijft met kennis van zaken
over een zwarte bladzijde uit de Nederlandse boek- en literatuurgeschiedenis. De
politiek-morele verontwaardiging die Venema parten speelde is Groeneveld vreemd.
Hij benadert zijn object vanuit een boekhistorische invalshoek, concentreert zich op
de feiten en biedt een helder perspectief op een beladen periode uit de Nederlandse
boekgeschiedenis.
Uitgangspunt van Groenevelds veelomvattende onderneming vormt het belang dat
binnen de rechts-radicale ideologieën werd gehecht aan het boek als wapen in de
politieke strijd. Doordrongen van de macht van het geschreven woord legden
fascistische en nationaal-socialistische schrijvers, uitgevers en boekhandelaren zich
vanaf de jaren twintig toe op de productie en distributie van het ‘bruine’ boek, daarbij
aangespoord door de politieke leiders en ideologen achter de rechts-radicale
bewegingen. Met hetzelfde fanatisme waarmee zij ‘ontaarde’ boeken op de brandstapel
wierpen en politieke tegenstanders verketterden namen deze aanvoerders de
propaganda van het ‘bruine’ boek ter hand. Voor Mussolini vormden ‘libro e
mochetto’ (boek en geweer) de belangrijkste wapens in de strijd voor de fascistische
staat, Joseph Goebbles zag in de eenheid van boek en zwaard het symbool van de
nieuwe tijd en hun Nederlandse sympathisanten hebben het hen in verschillende
toonaarden nagezegd. ‘Führer, gij hebt uw volk een zwaard gesmeed’, schreef de
dichter-uitgever Georg Kettmann ter gelegenheid van Hitlers verjaardag in 1942.
In de geschiedenis van de fascistische en nationaal-socialistische boekenbranche
in Nederland moeten vanzelfsprekend twee fasen worden onderscheiden: de periode
voor mei 1940, toen ‘bruine’ uitgevers tegen de stroom in moesten roeien, en de
jaren van de Duitse bezetting, toen de nationaal-socialistische boekproductie werd
gestimuleerd en collaborerende schrijvers, uitgevers en boekhandelaren de wind in
de zeilen kregen. Groeneveld onderscheidt uiteraard beide perioden, maar kiest verder
voor een thematische aanpak, waarbij hij zich overigens niet beperkt tot poli-
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tieke en literaire boekpublicaties. Na twee inleidende hoofdstukken over de functie
van het boek binnen het (Nederlandse) fascisme en nationaal-socialisme volgen elf
hoofdstukken van uiteenlopende omvang die zijn geweid aan respectievelijk de nog
tamelijk marginale rechts-radicale boekenbranche tijdens het interbellum, de directe
gevolgen van de Duitse inval op het Nederlandse boekenbeleid, pro-Duitse
propaganda- en oorlogspublicaties, de doorwerking van de nationaal-socialistische
doctrine in het boekwezen, rassenleer, sibbe- en heemkunde, de invloed van het
nationaal-socialisme op het Nederlandse cultuursegment in brede zin (taalpolitiek,
literatuur, jeugdlectuur, kunst), de rechts-radicale historiografie, de boekencensuur
en boekpropaganda en de distributiekanalen voor het ‘bruine’ boek voor en tijdens
de bezetting.
Zwaard van de geest biedt inzicht in de productie en distributie van het ‘bruine’ boek
in Nederland en in de ideologische achtergrond van het fascistische en
nationaal-socialistische boekwezen. Veel aandacht heeft Groeneveld voor de talrijke
conflicten binnen dit segment van de boekenbranche, dat bepaald geen gesloten front
vormde. De vraag naar de samenstelling van het lezerspubliek wordt evenwel niet
beantwoord. Wie lazen eigenlijk de honderden boeken die Groeneveld noemt? Uit
enkele sporadische en verspreide opmerkingen en oplagecijfers kan in elk geval
worden opgemaakt dat het niet uitsluitend de voorstanders van de rechts-radicale
ideologie waren die het ‘bruine’ boek ter hand namen. Vooral tijdens de
bezettingsjaren waren lezers aangewezen op boeken die de censuur passeerden en
die dus, in meer of mindere mate en al dan niet verhuld, de nationaal-socialistische
leer uitdroegen. Dat deze boeken niet enkel bij nationaal-socialistische boekwinkels
verkrijgbaar waren, maar ook in de schappen van Bruna, AKO en Bijenkorf
ruimschoots voorhanden waren, zoals Groeneveld opmerkt, zal de drempel voor veel
lezers aanzienlijk verlaagd hebben. Ook op een indirecte manier, namelijk door het
inperken van andere ontspanningsmogelijkheden, wist de bezetter vermoedelijk het
‘bruine’ boek aan de man te brengen.
Zwaard van de geest is een waardevol naslagwerk, niet in de laatste plaats voor
literatuurhistorici. In de bestaande overzichtswerken wordt doorgaans nauwelijks
aandacht besteed aan de politieke foutgang van schrijvers in het interbellum en aan
de niet-clandestiene literatuur in oorlogstijd. Zo staat in Nederlandse literatuur, een
geschiedenis wel een hoofdstuk over de betrokkenheid van enkele Nederlandse
schrijvers bij het in 1936 opgerichte Comité van Waakzaamheid, maar ontbreekt in
dit handboek een beschouwing over het engagement van schrijvers en critici met ‘de
revolutie van rechts’. De studie van Groeneveld kan als uitgangspunt fungeren voor
dit nog te schrijven hoofdstuk van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Zwaard
van de geest bevat een groot aantal portretten van schrijvers en uitgevers die de
nationaal-socialistische ideologie een warm hart toedroegen of die meenden dat de
‘Nieuwe Orde’ nieuwe kansen bood voor een literaire carrière.
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Het waren de propagandisten van de ‘Nieuwe Orde’ die voortvarend een nieuwe
stroming in de literatuur aankondigden, al moesten zij al spoedig vaststellen dat het
met een literair volwaardige nationaal-socialistische literatuur maar niet wilde lukken.
Zo sprak Tobie Goedewagen, in de eerste oorlogsjaren secretaris-generaal van het
gelijkgeschakelde Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, op 28 juni 1942
voor de radio over ‘politieke dichtkunst en onze tijd’: ‘In de negentiende eeuw hadden
wij in onze dichtkunst het geprevel der predikanten. Toen kwamen de Tachtigers en
maakten gezond kabaal. Zij zijn nu verdwenen, maar hun epigonen prevelen opnieuw.
Waar zijn de dichters van 1940, de ‘Veertigers’ met hun strijdbare kunst, hun satire
tegen de burgerlijke samenleving, die nog lang niet dood is, en hun epische en
mythische verhalen van dit strijdend tijdvak van den Germaanschen mensch? Waar
is het nieuwe Nibelungenlied?’ De inspanningen van schrijvers als Henri Bruning,
Gerard Wijdeveld, Ernest Michel, Martien Beversluis, Roel Houwink, Georg
Kettmann, Jan Eekhout, George de Sévooy en de vele halve garen die Groenevelds
boek bevolken ten spijt bleef de nationaal-socialistische literaire stroming een
hersenschim. Men hoeft de poëziebloemlezingen Ochtend-appèl van Kettmann (1936)
en Gelaat der dichters van Bruning (1944) maar door te lezen om tot de conclusie
te komen dat de nieuwe orde in de literatuur vooral veel tendentieuze prut en
pseudo-mythologische bombast genereerde. Geen schim van een Nederlandse Céline
of Pound. Groeneveld laat echter zien dat hun werk vanuit (boek) historisch oogpunt
wel degelijk interessant is, vooral wanneer men dit werk beziet in de context van de
politieke cultuur.
Zwaard van de geest is fraai verzorgd en rijk geïllustreerd. De vele markante en
bizarre anekdotes over de elkaar fel bestrijdende fracties in de ‘bruine’ boekenbranche
die elkaar het licht in de ogen niet gunden dragen bij tot de leesbaarheid van het
omvangrijke boek, dat een mer-à-boire aan feiten bevat en soms een nogal
opsommerig karakter krijgt. Groenevelds studie is evenwel een waardevolle bijdrage
aan het Nederlandse boekhistorische onderzoek. Door het uitstekende personen- en
zaakregister heeft het boek bovendien een grote documentaire waarde en kan het
fungeren als bouwsteen voor verder onderzoek naar deelaspecten van de ‘bruine’
literatuur in Nederland.
Mathijs Sanders

E. Mantingh, Een monnik met een rol. Willem van Affligem, het
Kopenhaagse Leven van Lutgart en de fictie van een meerdagse voorlezing.
Hilversum, Verloren 2000. ISBN 90-6550-632-2.
Het onderwerp van deze drieledige studie is een van de oudste en opmerkelijkste
Middelnederlandse handschriften, waarin het tweede en derde boek van het
zogenaamde Kopenhaagse Leven van Lutgart zijn overgeleverd. In het eerste deel
wordt de auteurspro-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

268
blematiek besproken. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillende
standpunten, de argumenten daarvoor worden minutieus gewogen en scherpzinnig
bekritiseerd. Bovendien wordt in dit deel een nieuwe auteur voorgesteld: Willem
‘van Frasnes’, alias ‘van Afflighem’. Het gaat dus om een monnik van Afflighem,
zij het om een andere dan de traditioneel genoemde. Dit deel is vooral belangrijk,
omdat het zo grondig aan vakgeschiedenis doet en omdat het de Kopenhaagse Lutgart
aan een Benedictijner klooster koppelt. Het tweede element speelt een dominante
rol in de rest van het boek.
Het tweede deel behandelt een facet van de inhoud van de codex, namelijk de
inbedding van het eigenlijke heiligenleven in een ‘kader’ dat gevormd wordt door
lijsten van kapittelopschriften, prologen en epilogen. Het meest bijzondere aspect
hiervan is, dat in die prologen en epilogen de indruk wordt gewekt van een meerdaagse
voorlezing met interactie tussen auteur/voorlezer en publiek. Om greep te krijgen op
dit verschijnsel onderzoekt Mantingh andere gevallen uit de Latijnse (zowel klassieke
als middeleeuwse) en de volkstalige traditie. Zijn conclusie is, dat de Lutgart toch
vooral banden heeft met de Latijnse traditie en dat het voordrachtsaspect beschouwd
moet worden als een fictie, die met name bedoeld is voor een lezend publiek. Hij
onderbouwt die gedachte verder door de Lutgart te verbinden met de Latijnse
preektraditie, met name met de preken over het Hooglied van Bernardus van
Clairvaux. Hij laat namelijk zien, dat ook in Bernardus' preken een soort
voordrachtsfictie voorkomt en dat de hoofdstukken in de Lutgart zodanig zijn bewerkt
dat ze overeenkomsten vertonen met exempla in preken. Hij verklaart deze wat
ambigue uitkomsten door de stelling dat de tekst gefaseerd tot stand gekomen is: in
eerste instantie was hij bedoeld om beluisterd te worden, in tweede instantie kwam
hij ook beschikbaar voor lezers en in die fase werd het kader met de voordrachtsfictie
aangebracht.
Die laatste hypothese komt terug in het derde deel, dat de context van de Lutgart
bespreekt. Mantingh relateert het ontstaan van de Lutgart (zowel tekst als codex)
aan de pogingen van abt Jan I van Afflighem om in zijn abdij de heiligenverering
van Lutgart van Tongeren te bevorderen. Daarnaast zoekt hij naar het beoogde publiek
en dat omschrijft hij als gemengd. Het boek kon wel voor de monniken in de abdij
functioneren, maar was toch vooral bedoeld voor de gasten. Dat verklaart de ambigue
uitkomsten uit het tweede deel, het sterk belerende karakter van zoveel hoofdstukken
en het presenteren van Lutgart als middelares voor zondaars.
Mantinghs boek lijkt op zijn object: beide zijn uiterlijk prachtig verzorgd, zeer
goed geschreven maar ook wel wat omslachtig. Dat heeft tot gevolg dat de lezer
Mantinghs betoog altijd met plezier tot zich neemt, maar bij tijden niet goed meer
ziet waar het heen gaat. Dat wordt versterkt door het feit, dat Mantingh (zoals hij
zelf ook zegt, vgl. p. 330) eigenlijk aan twee boeken
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geschreven heeft, een over voordracht en verhaalstructuur en een over de Lutgart.
Het eerste boek schemert in het tweede deel nog door het tweede heen. Doordat
Mantinghs boek geen heel duidelijke, geconcentreerde vraagstelling heeft, levert
lezing ervan gemengde reacties op. De argumentatie in de afzonderlijke hoofdstukken
is over het algemeen overtuigend, maar de hoofdstukken sluiten niet naadloos op
elkaar aan en de gegevens van het ene hoofdstuk lijken soms op gespannen voet te
staan met die van het andere. Ik zal dit illustreren aan de voordrachtsfictie. Mantingh
is overtuigend, als hij argumenteert dat die eerder te zien is als het oproepen van een
orale communicatiesituatie voor lezers, dan als een beschrijving van de werkelijkheid.
Ook de veronderstelde gefaseerde genese, waarbij eerst de eigenlijke tekst van het
heiligenleven werd geproduceerd en hoofdstuksgewijs voorgelezen en vervolgens
het kader werd toegevoegd met het oog op lezers (p. 241), is aannemelijk. Maar hoe
zit het dan met het voltooide boek? Is het niet even bevreemdend om een fictionele
voordrachtssituatie voorgelezen te krijgen dan om die van een voordrager zonder
tekstboek te horen? Werd dan uit de codex zoals wij die wij overhebben, niet meer
voorgelezen; of werd bij het voorlezen steeds een selectie gemaakt uit de stof? Het
laatste impliceert dat het boek voor lezers en luisteraars verschillend is. Waarom
dan? En bovendien, als het juist is dat de bedoeling van het boek is om te beleren en
om de devotie tot Lutgart te bevorderen, waarom staat die voordrachtsfictie er dan
in? Voor geschreven preken lijkt de stelling aannemelijk, dat de voordrachtsfictie
via een beroep op de autoriteit van de prediker de autoriteit van de tekst verhoogt.
Maar het kader van de Lutgartvertoont toch duidelijke verschillen met een
predikatiefictie (zoals ook Mantingh aangeeft), en nog afgezien daarvan: waarom
zouden de monniken van Afflighem (waaronder Mantingh, als ik hem goed begrijp,
de lezers van de Lutgart zoekt) bij deze tekst zo'n indirecte autoriteitsbevestiging
nodig hebben? De voordrachtsfictie ondersteunt noch de toch tamelijk simpele morele
belering, noch de heiligheid van Lutgart. Het is best mogelijk dat Mantingh hier een
antwoord op heeft, maar in de afronding van zijn boek geeft hij dat niet. Zijn epiloog
formuleert niet één, eenduidige visie op de Lutgart maar snijdt de houding van Willem
ten opzichte van contemporaine wereldlijke literatuur aan. Dat is een verdienstelijk
stuk, al was het alleen maar omdat Mantingh de eerste is die het betreffende deel uit
de Lutgart als geheel serieus bespreekt, maar ik had het toch graag ingeruild voor
een afweging van de afzonderlijke uitkomsten ten opzichte van elkaar.
Ondanks de hier geformuleerde kritiek heeft Mantingh de medioneerlandistiek
een rijk en belangwekkend boek geschonken. Hij geeft veel nieuwe gegevens en
inzichten en hij zet aan het denken. Wat kan men van een wetenschappelijk werk
meer vragen?
Paul Wackers
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P. Avonds, Koning Artur in Brabant (12de - 14de eeuw). Studies over
riddercultuur en vorstenideologie. Brussel 1999. Verhandelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten, Klasse der Letteren 61 (1999), 167. ISBN 90-6569- 687-3
Koning Artur in Brabant van de historicus Piet Avonds bevat twee studies, waarvan
de eerste handelt over de ‘Arturomania’ - de term is van Avonds - aan het Brabantse
hof van de hertogen Jan I (1267-94), Jan II (1294-1312) en Jan III (1312-1355). De
tweede studie gaat over de Middelhoogduitse Lohengrin. Het eerste deel (‘De eer.
De ontsluiting van de miniatuur “Herzog Johan von Brabant” in de Manessecodex’)
opent met een beschrijving van deze bekende afbeelding van hertog Jan I van Brabant
in het Heidelbergse liederenhandschrift. Jan I voert op de miniatuur een vuurspuwende
draak als helmteken. Dit helmteken moet worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond
van de Arturliteratuur en -cultus, omdat - volgens de traditie - Artur de draak als
helmteken droeg. Andere voorbeelden van uitingen van een Arturcultus aan het
Brabantse hof ziet Avonds in het aannemen van een gevierendeeld wapen door Jan
II en in het wapenlied van Jan III. De drie Brabantse hertogen hebben zich in zijn
ogen bewust gepresenteerd als ‘nieuwe Arturs’. Op de vraag of de Brabantse
bevolking de referenties aan Artur heeft kunnen begrijpen, moet Avonds het antwoord
eigenlijk schuldig blijven, ook na een onderzoek naar het voorkomen van
Arturpronomina in Brabant. Het lijkt mij de vraag of de Brabantse ‘Arturomania’
wel zo sterk was als Avonds het voorstelt: hebben de Brabantse vorsten zich heel
bewust willen manifesteren als ‘Arturi redivivi’ of was de aandacht voor de
Arturliteratuur een modegevoelig onderdeel van de heersende (ridder) cultuur?
Dat brengt mij op een algemeen bezwaar: het boek mist de nodige voorzichtigheid
en nuancering. Als Avonds bijvoorbeeld spreekt over het wapenlied van Jan III,
waarin de hertog wordt voorgesteld als een moedige ever die door een bloeddorstige
hondenmeute belaagd wordt (een zinspeling op de coalitie van 1332 tegen Brabant),
ziet hij daarin een associatie met Artur. Koning Artur wordt immers de ‘ever van
Cornwall’ genoemd in de profetie van Merlijn in Geoffrey van Monmouths Historia
regum Britanniae, en dan ‘is [het] uiteraard die ever waar Jan III zichzelf mee
associeert’ (p.47). Uiteraard? Allereerst is het niet Jan III zelf, maar de dichter van
het wapenlied die het beeld van de ever gebruikt, en bovendien is de associatie met
Artur is niet beslist noodzakelijk. De spreekwoordelijke moed van een opgejaagd
everzwijn wordt vaker ter vergelijking aangewend; het beeld is te algemeen om zo'n
stellige conclusie te kunnen trekken. Hoewel er wel iets valt te zeggen voor het stellen
van stoutmoedige en minder genuanceerde hypotheses ten aanzien van middeleeuwse
literatuur en cultuur, mag het in dit boek soms een onsje minder.
Het tweede luik handelt over de Middelhoogduitse Lohengrin waarin wordt
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verhaald hoe de Zwaanridder Lohengrin, afkomstig van Arturs hof, de Brabantse
hertogin Elsa terzijde staat (en huwt) en zich een trouw vazal betoont van de Duitse
keizer. Er is discussie over de datering van het werk: de germanistiek is geneigd de
tekst te plaatsen rond 1300, terwijl de Duitse historicus Thomas rond 1330 dateert.
Avonds kiest de zijde van Thomas en leest de geschiedenis van het hertogdom Brabant
rond 1332 in het epos. En dan buitelt de ene wilde hypothese over de andere, en
tenslotte lijkt men niet om de inderdaad spectaculaire conclusies heen te kunnen: de
hoofdpersoon Lohengrin moet geïdentificeerd worden met Jan III van Brabant, die
zelf opdracht gaf tot het vervaardigen van het werk. Sterker nog: Jan III heeft met
de Lohengrin gesolliciteerd naar het Duitse keizerschap!
Op deze krasse hypotheses, die overigens allengs als feiten worden gepresenteerd,
valt veel af te dingen. Ik noem mijn belangrijkste bezwaren. Door uit te gaan van
het feit dat de Lohengrin een politieke sleutelroman is (waarover echter geen
consensus bestaat) heeft Avonds aanknopingspunten gezocht in de Brabantse
geschiedenis en daarvan enkele gevonden in de jaren 1332-1333. Vervolgens wordt
het werk geïnterpreteerd vanuit de (Brabantse) politieke situatie uit die tijd, waarin
Avonds nieuwe ‘overeenkomsten’ met de Lohengrin vindt, die dan weer opgevoerd
worden als argumenten voor de datering rond 1332 (evidente verschillen komen niet
of te weinig ter sprake). Het lijkt me dat hier sprake is van een vorm van
Hineininterpretierung en een cirkelredenering. Bij de gedurfde slotconclusie dat
hertog Jan III met de Beierse Lohengrin gesolliciteerd heeft naar het keizerschap,
zou men mogen verwachten dat Avonds, die de geschiedenis van Jan III als geen
ander kent, met ‘circumstantial evidence’ komt om te bevestigen dat de hertog zich
in die tijd inderdaad kandidaat stelde voor de keizerskroon en daarvoor heeft gelobbyd
in Duitsland. Maar niets van dat alles. Ook heeft Avonds het cruciale punt van de
datering onvoldoende uitgewerkt. Hij vertrekt vanuit de identificatie van de Brabantse
landsvergadering in de Lohengrin met de Raad van Kortenberg (werkzaam vanaf
1332), waarbij hij niet inhoudelijk ingaat op de bedenkingen van o.a. Van Uytven
tegen deze identificatie. Bovendien blijft een belangrijk artikel van Bertelsmeier-Kierst
en Heinzle uit 1996 onopgemerkt. In deze bijdrage worden naar mijn indruk
steekhoudende paleografische argumenten gegeven voor de datering van de vroegste
Lohengrinfragmenten rond 1300 (Zeitschrift für deutsche Philologie 115, 42-54).
De studie van Avonds staat of valt met deze kwestie: als de datering van de Berlijnse
fragmenten rond 1300 klopt, kan er eenvoudigweg geen enkele sprake zijn van
bemoeienis van Jan III met het ontstaan van de Lohengrin. Te vrezen valt dat Avonds'
gedachtegang in dit deel van het boek niet alleen stoutmoedig, maar vooral
overmoedig is geweest.
Jaap Tigelaar
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Periodiek
Bzzlletin 30 (2001) 277 is een themanummer over de Middeleeuwen nu. De
invalshoeken zijn breed en interessant: Joris van Groningen schrijft over beeldvorming
in ‘Lekker vies eten en veel zuipen en rondparen in de blubber. Het succesverhaal
van de middeleeuwen’ (goede titel) en Olaf Zwetsloot legt lijnen van de troubadours
tot aan hedendaagse dichters en rappers: ‘Literatuur, emancipatie en engagement.
Van volkspredikers tot Ice T en Ilja Leonard Pfeijffer’: matige titel maar een
interessant stuk, waarin de sociale relevantie van de rap ruime en terechte aandacht
krijgt. Verder in dit nummer: Willem Kuipers heeft ‘de computer’ als literair-historisch
instrument ontdekt. De aanhalingstekens zijn van hem. De belegen toon ook: hij pleit
voor een ‘digitaal deltaplan voor de literatuur van het verleden’.
Dietsche Warande & Belfort (2001) 2 is niet echt sprankelend. Ivo Michiels, Hans
Magnus Enzensberger, gedichten van Gert de Jager, het is allemaal vooral zo degelijk.
‘Zestien fabels voor Claude’ van Wayne Koestenbaum springt er uit, mede dankzij
de fraaie vormgeving.
De gids 164 (2001) 4 kondigt trots een nieuwe novelle van Hafid Bouazza aan.
Verder in dit nummer onder andere de tekst van de inaugurele rede van René
Boomkens die hij in Groningen uitsprak bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap
sociale en cultuurfilosofie. De gids 164 (2001) 5 staat vol met nieuwe poëzie van
grotendeels bekende namen.
In Liter 4 (2001) 16 een gesprek met, en werk van Lloyd Haft. Besprekingen van
Gert-Jan Segers, Harmen Wind, Willem Jan Otten en Jan Fokkelman.
In Literatuur zonder leeftijd 15 (2001) 54 krijgt Wilbert Smulders het weerwoord
dat men had kunnen zien aankomen. Hij had een scheiding aangebracht tussen jeugden volwassenenliteratuur. Dick Schram en Harry Bekkering zijn het er niet mee eens
en laten dat zien aan de hand van een hoop voorbeelden. In het volgende nummer
verwacht ik de uitleg van Smulders, want dat de twee genres institutioneel gescheiden
lijken, heb ik niet overtuigend tegengesproken gezien.
In Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001) 1 onder
meer een interessant stuk van Bart Wijmans over de gnosis van Ludeman, een
gewezen schoenlapper die zijn geld verdiende als alternatief geneesheer. De auteur
laat zien dat Ludemans praktijken minder willekeurig waren dan zijn tijdgenoot
Weyerman wilde doen geloven. Zijn theorieën waren wel degelijk consistent en
kwamen niet uit de lucht vallen, maar
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sloten aan bij inzichten in verschillende vakgebieden. Het artikel sluit aan op dat van
Frank van Lamoen met levensfeiten en andere informatie over Britta Beier, Willem
van Swaanenburg en de niet bij voornaam genoemde Ludeman, die in opspraak
kwamen door hun ménage-à-trois.
Ons erfdeel 44 (2001) 2 besteedt aandacht aan de monarchie. Dat is zo'n idee dat
beter lijkt dan het uitpakt want er wordt in kranten en weekbladen al zo vaak over
nagedacht. Er staat een goed artikel in van Joke Linders over Joke van Leeuwen (al
klinkt ‘Over leven en werk van -’ wel iets prematuur. Verder gaat A.L. Sötemann
gestaag verder met zijn reeks ‘Dichters die nog maar namen lijken’. Deze keer is de
beurt aan Marnix Gijsen maar erg enthousiasmerend is de verdediging niet: ‘Ook
deze bundel is geen poëtische hoogstand’.
Queeste 8 (2000) 1 is een mooi nummer met filologisch ambachtswerk van J.P.
Westgeest die laat zien dat ‘de Leidse lapidariumfragmenten’ uit een veertiende-eeuws
handschrift over edelstenen waarschijnlijk van de hand van Jacob van Maerlant zijn
en van A.M. Duinhoven die betoogt en poogt aan de hand van een nauwkeurige
vergelijking te bewijzen dat de Mariken een verholen bewerking van de Beatrijs is,
gemoderniseerd, verburgerlijkt en geseculariseerd. De bijdrage van Jacoba van
Leeuwen valt op door haar contextuele benadering en de mooie verbanden die zij
daarbij legt tussen wraak, rechtspraak en conflictbeheersing in middelnederlandse
moralistisch-didactische teksten. Zij vraagt met recht om meer aandacht voor dit
onderwerp.
Raster (2001) 93 is gebaseerd op een niet zo heel erg boeiend thema: de
schaduwbibliotheek, over vergeten boeken, boeken die nog slechts titels lijken, als
het ware. Maar de toon van de meeste bijdragen is geen lichte verontwaardiging over
het onrecht de boeken aangedaan, maar van een enthousiaste zendingsdrang die
sympathie wekt. J.H. de Roder schrijft over Alfred Kossman, Mariëtte Haveman
over Ernst van de Wetering, Gerrit Krol over Sjklovski en Anthony Mertens over
Willem van Maanen, om slechts enkele voorbeelden uit dit themanummer te noemen.
Spiegel der Letteren 42 (2000) 3-4 is een nummer vol inspirerende variatie. De
lezer kan zich laten meevoeren van de middelnederlandse literatuur naar de
twintigste-eeuwse en van boekwetenschap naar tekstinterpretatie, oftewel van Anna
Bijns (H. Pleij) naar Stijn Streuvels (T. Sintobin) en van het boekenbezit van twee
negentiende-eeuwse filologen (J. Pauwels) naar de liederen en refreinen van de
zestiende-eeuwse drukker/dichter met de mooi allittererende naam Frans Fraet (E.
Hofman).
TNTL 117 (2000) 1 begint met een inleiding door gastredacteuren E. van Boven,
D. van der Poel en T. Streng, waarin zij een serie artikelen aankondigen over ‘gender
en literatuurgeschiedschrijving’ die samen een over drie tijdschriftnummers gespreid
‘pleidooi voor integratie van genderstudies in de
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literatuurgeschiedschrijving’ zullen vormen. Een actueel onderwerp van gewicht, nu
er een nieuwe literatuurgeschiedenis geschreven wordt. Harmina Joldersma en Toos
Streng laten in de eerste twee artikelen uit de reeks zien dat genderbewustzijn bij
onderzoekers van belang is voor de beantwoording van zeer uiteenlopende
onderzoeksvragen. Verder in dit nummer een artikel van Cor van Bree over het
Stadsfries en een kritische bijdrage over de nieuwe editie (op cd-rom) van Stijn
Streuvels' De teleurgang van den waterhoek.
Tirade 45 (2001) 389. Van Voskuil begin ik wel een beetje genoeg te krijgen. Het
boek is af, nu mag Van Oorschot wel ophouden die hype te voeden. Een
‘recensiewedstrijd’, daar wordt een mens niet vrolijk van. Maar niet getreurd: Guus
Middag zet zijn Van Geel-alfabet voort. Ik vind de kruisverwijzingen eigenlijk nog
het leukst: ‘Handje, Handjevol, Handvol: zie “pluk”.’ Het grootste deel van het alfabet
bestaat uit mini-essays, in lengte variërend van 1 regel tot anderhalve pagina. Prachtig.
Verslagen & mededelingen van de koninklijke academie voor Nederlandse taalen letterkunde 110 (2000) 3 bevat de verslagen van de lezingen en toespraken
gehouden op de studiedag ‘Teksteditie Vlaanderen 2000’ die in april van vorig jaar
gehouden werd. Daarin wordt onder meer de cd-rom ‘Stijn Streuvels, De teleurgang
van den waterhoek’ voorgesteld, die in bovengenoemd nummer van TNTL besproken
wordt.
Vooys 19 (2001) 1 is prachtig vormgegeven. De inhoud is, als altijd, wisselender.
Degelijke stukken over het Revisor-proza en de tijdschriften Het Duitssche Boek en
De weegschaal staan naast een wat stroef geschreven interview met Moses Isegawa
en een interessant artikel over Randstad. Ingmar Heytze mag nog één keer (of nóg
een keer) uitleggen wat hij met verstaanbaarheid bedoelt.
In Yang 37 (2001) 1 doet men weer zijn best het ongrijpbare te grijpen. Moeilijk is
mooi, lijkt het credo. Soms zegt het me weinig, vooral wanneer men poëzie gaat
lezen, soms wat meer, vooral wanneer de theoretische kant wordt opgezocht (door
Geert Buelens, bijvoorbeeld). Voor de liefhebber, maar daar mikt men ook op.
‘Tijd’ is het centrale thema in De Zeventiende Eeuw 17 (2001) 2, waarin enkele
bijdragen aan het jaarlijks congres van de werkgroep gebundeld zijn. De auteurs
laten zien dat je met dit thema allerlei kanten op kunt. Vooral verrassend zijn de
bijdragen van H.L. Houtzager over een experiment van Reinier de Graaf in zijn
voortplantingsonderzoek waarmee De Graaf vooropliep in de contemporaine medische
wereld en Matthijs van Otegem over de cruciale rol van predikanten in de (snelheid
van de) verspreiding van opvattingen die in zeventiende-eeuwse pamfletten werden
opgetekend. Hij geeft daarmee een nieuw antwoord op de vraag hoe snel pamfletten
bij het grote publiek terecht kwamen.
Bertram Mourits
Simone Veld
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Mededelingen
Twee zeventiende-eeuwse reisdagboeken
Arnout Hellemans Hooft, zoon van P.C. Hooft en Leonora Hellemans, ondernam op
31 augustus 1649 zijn grand tour. In januari had hij zijn rechtenstudie voltooid en
nu was het tijd om zijn vorming af te ronden met een tweejarige educatiereis naar
Frankrijk en Italië. Bij de organisatie ervan is zijn vader niet meer betrokken geweest,
maar voor zijn dood in 1647 zal hij zijn zoon al wel deelgenoot hebben gemaakt van
zijn eigen grand tour-ervaringen en hem de nodige reisgidsen en andere reislectuur
uit zijn bibliotheek hebben aanbevolen. Uit de beschikbare reisgeschriften verzamelde
Arnout allerlei raadgevingen en tips voor onderweg, die hij later bij zijn eigen
reisdagboek liet inbinden. In dat dagboek beschrijft hij onder meer de antieke
bezienswaardigheden en de pracht en praal van de geestelijkheid in Rome en gebruikt
hij zo af en toe ook geheimschrift om zijn avonturen in bordelen te beschrijven. Hij
bezocht de scharlaken stad in het jubeljaar 1650 en nam er actief deel aan allerlei
katholieke vieringen rond de paas- en kersttijd. Anders echter dan zijn vriend en
reisgenoot Reyer Anslo raakte hij niet zo onder de indruk dat hij zich tot het
katholicisme bekeerde. Nuchter observeert hij bijvoorbeeld dat de almachtige paus
zwaarlijvig is, nog tamelijk fris, en een wratje op zijn kin heeft. Onder de titel Een
naekt beeldt op een marmore matras seer schoon (dit slaat op de Hermafrodiet van
Bernini) is het reisdagboek van Arnout Hooft (1649-1651) uitgegeven, ingeleid en
becommentarieerd door E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse. Het is als deel 23
opgenomen in de reeks Egodocumenten van Uitgeverij Verloren te Hilversum. ISBN
90 6550 181 9, 231 blz., f 44,-.
Bij dezelfde uitgever, maar vreemd genoeg niet in de reeks Egodocumenten, is
ook het reisdagboek van Joannes Vollenhove (1631-1708) uitgebracht. Het dateert
van 1674 en vormt de neerslag van een diplomatieke reis naar Engeland met als doel
de verdere afhandeling van het vredesverdrag van Westminster. In het diplomatieke
gezelschap dat hiertoe afgevaardigd werd, was plaats voor een predikant; de eervolle
uitnodiging voor die post ging naar de destijds bekende Haagse dominee-dichter
Vollenhove. Zijn dagboek bestaat uit twee ‘schriften’ met aantekeningen; het bestrijkt
een periode van ruim vijf van de zes maanden die het verblijf in Engeland duurde
en waarin Vollenhove vooral optrok met de top van het gezelschap, de ambassadeurs.
Hierdoor kon hij deelnemen aan de talrijke excursies naar monumentale gebouwen,
particuliere huizen en tuinen van aanzienlijke Engel-
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sen. Ook Hampton Court, gerenoveerd door koning Charles II, werd bezocht. Hoewel
Vollenhove een meer dan oppervlakkige belangstelling aan de dag legt voor wat hij
te zien krijgt, is zijn verslaggeving nergens uitbundig getoonzet: ‘geen gemeene
boompjes aen den muur’ is de litotes - zijn handelsmerk - voor de keur aan vruchten sierbomen die tegen tuinmuren van Hampton Court prijkten. In de weekends
richtte hij zich vooral op zijn ambtsbezigheden en de post die hij van thuis en van
vrienden overzee ontving en tussen alle bedrijven door probeerde hij Engels te leren,
wat maar matig lukte omdat het in het gezelschap waarin hij verkeerde maar zelden
gesproken werd. Predikant en toerist. Het dagboek van Joannes Vollenhove, Engeland
17 mei-30 oktober 1674 is van commentaar voorzien en uitgegeven door G.R.W.
Dibbets. ISBN 90-6550-636-5, 224 blz., f 41, 75.
Marijke Meijer Drees

Afscheidsbundel Jan W. de Vries
Bij de Stichting Neerlandistiek Leiden is als deel 7 in de SNL-reeks verschenen:
Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur,
aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan
de Universiteit Leiden. Onder redactie van Berry Dongelmans, Josien Lalleman en
Olf Praamstra. Leiden, 2001. ISBN 90-802290-7-5. 300 blz. Op letterkundig en meer
algemeen cultureel terrein zijn er bijdragen over onder anderen Constantijn Huygens,
Slauerhoff, Bordewijk, Dermoût, Leidse helden/heldinnen in humanistische
schrijfoefeningen, Spanje in de zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur, het oude
Nederlandse boek in Wroclaw, achttiende-eeuwse studenten uit Batavia in Leiden.
De bundel is te bestellen door overmaking van NLG 60,00 (inclusief porto-en
verpakkingskosten) op postgirorekening 3881447 t.n.v. Stichting Neerlandistiek
Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden o.v.v. Kerven in een rots.
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[2001/4]
Denken over het essay:
inleiding tot het thema
Het essay is een oud en rijk genre, dat zich echter niet mag verheugen in grote
belangstelling van literair-historische of literair-theoretische zijde. Zoveel onderzoek
er gedaan is naar de ontwikkeling en esthetiek van drama, romankunst en lyriek, zo
weinig studie is er verricht naar de ontwikkeling en de esthetiek van het beschouwend
proza. Het essay is veelal behandeld als een vanzelfsprekend bijverschijnsel van
literatuur, waaraan niet teveel woorden vuil hoefden te worden gemaakt. Een
meta-genre, een dienend genre, in te zetten voor zowat elk onderwerp - volgens
Aldous Huxley ‘a literary device for saying almost everything about anything.’1 Een
hybride genre ook, waarbij de afgrenzing tot column (die veelal korter en polemischer
is), journalistieke tekst (informatiever), wetenschappelijke verhandeling
(vaktechnischer, gericht tot een beperkter publiek), tractaat (didactischer), manifest
(doelgerichter) en brief (persoonlijker) soms moeilijk is aan te brengen. Dat komt
omdat het essay iets van al die genres heeft: het kan de passie en de persoonlijke
toon hebben van een brief, het wil meestal iets betogen of verdedigen, het gebruikt
en weegt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek zonder zelf helemaal
wetenschap te zijn, het informeert maar opinieert tegelijk, en gaat in een diepte en
breedte die meer ruimte vereist dan in een krant beschikbaar is.
Het essay is interessant genoeg om er, in de vorm van dit themanummer, eens met
neerlandistiek oog naar te kijken. Daarbij willen we het essay nadrukkelijk niet zien
als louter voertuig - van politieke, filosofische of ethische ideëen, maar evenmin van
literaire kritiek, literaire polemiek en zelfs literatuurgeschiedenis. Het essay is niet
alleen voertuig, maar ook vorm. Dat het schrijven over literatuur zich ook zélf - op
meer of minder literaire wijze - vaak bedient van de essay-vorm kan een reden zijn
waarom het essay zo weinig literair-historische en literair-theoretische aandacht
krijgt. Het ‘dubbelzinnig statuut’ (zowel primaire als secundaire tekst, waarbij de
grens niet duidelijk kan worden getrokken)2 lijkt literairhistorici in verlegenheid te
brengen. Het essay lijkt ‘too close for comfort’ voor wie literatuur bestudeert. Je
moet jezelf en je naaste voorgangers en collega's bijna als object van onderzoek gaan
accepteren, en voor dat al te openlijke narcisme schrikt menigeen terug. Het essay
bedreigt de scheiding tussen subject en object van lite-
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rair onderzoek, en daar zit misschien een bron van veel ongemak. Dat verklaart in
elk geval waarom grote essayisten als Albert Verwey, Carry van Bruggen, Anton
van Duinkerken, Paul Rodenko, Andreas Burnier of Cornelis Verhoeven niet direct
in die hoedanigheid worden bestudeerd en gehistoriografeerd; Verwey en Rodenko
blijven toch vooral dichters, Van Bruggen en Burnier vooral romanciers en Verhoeven
zal waarschijnlijk geen plaats in de literatuurgeschiedenis krijgen evenmin als menig
andere winnaar van de P.C. Hooft-prijs, de Greshoff-prijs of de Busken Huetprijs
voor essayistiek. Het essay is te dichtbij, te weinig écht-literair ook. Dat verklaart
ook waarom poëticale discussies en polemieken - altijd gevoerd in essayistische
vormen - worden gereduceerd tot de standpunten die erin worden betrokken, niet
bekeken op hun literaire kwaliteiten. Zonder de literatuurhistorici nu te willen
opzadelen met de zoveelste boodschappenlijst vinden we deze marginale positie van
het essay op zich interessant.

Onderzoek naar essayistiek
Het onderzoek naar het essay is te overzien. Een uitstekende studie is die van Claire
de Obaldia, The Essayistic Spirit uit 1995 die veel van de internationale
theorievorming bespreekt.
De Obaldia wijst op de overeenstemming die er onder theoretici heerst over de
onbepaaldheid, de onvastheid van het genre. Het essay lijkt vooral te worden
gedefinieerd door zijn ondefinieerbaarheid. Veel auteurs herhalen de etymologische
herkomst van de term ‘essai’ uit het Franse ‘essayer’, ‘proberen’ en verder uit het
Latijnse ‘exagium’, het ‘wegen’ van een idee of verschijnsel. De Obaldia citeert Carl
Klaus als exemplarisch voorbeeld van zo'n gangbare essay-definitie, maar Van Gorps
omschrijving in Lexikon van litteraire termen zou hier ook hebben voldaan:
The essay is a very flexible form and has been so ever since it originated
with the 16th-century French writer Montaigne. He used it as a means of
exploring himself and his ideas about human experience, and his essays
were, in a sense, a means of thinking on paper, of trying things out in
writing. And he deliberately emphasized their tentative and informal quality
by calling them essais. (Carl Klaus, ‘Essay’ in Robert Scholes and Carl
Klaus (eds) Elements of Literature 1991, 4)
Het essay heeft geen duidelijke genre-identiteit en kan zich richten op elk onderwerp
- van serieus tot triviaal - wat de vraag oproept ‘whether the essay can be regarded
as a genre at all, or whether it might not represent the very denial of genre.’ (Obaldia
1995, 3) Het essay is een subversief dan wel een anti-genre. Het gooit de
genre-indelingen door elkaar, aangezien het elementen van lyriek, drama en narratief
proza in zich kan opnemen zonder geheel met een van die drie duidelijker begrensde
aristotelische genres samen te vallen. Het essay stelt daardoor als geen
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ander genre het probleem van de grens tussen literair en niet-literair op scherp. De
scheiding literair/niet-literair loopt als het ware dwars door het essay heen. Het wordt
wel tot de literatuur gerekend vanwege zijn literaire vorm, maar daar weer uit
verbannen vanwege zijn vaak niet-literaire (wetenschappelijke, filosofische of
non-fictionele) onderwerpen. Dit grensgangerschap van het essay kan volgens De
Obaldia maar het best worden geaccepteerd als wezenlijk. Hierin volgt zij de
genretheoreticus Alistair Fowler (Kinds of Literature 1982) die het essay rekent tot
de tekstsoorten die rond de kern van de erkend-literaire genres (poëzie, toneel,
verhalend proza) liggen. Die naburige literaire vormen noemt Fowler ‘literature in
potentia’, latente literatuur: biografie, geschiedenis, brief, dialoog, preek,
autobiografie, aforisme. Het essay is zowel lid van die groep ‘buren’ als de meest
exemplarische, paradigmatische vertegenwoordiger ervan, omdat het ook alweer
eigenschappen van al die buur-genres kan vertonen.
Het literaire attribuut dat het essay volgens velen vooral dient te bezitten om literair
te kunnen zijn is stijl. Het essay moet ‘pleasure’ verschaffen (aldus Virginia Woolf
in ‘The Modern Essay’ uit The Common Reader) maar de literaire decoratie moet
niet te opzichtig zijn. Dat gaat ten koste van de visie, de verbeelding van het essay,
volgens Woolf ‘the imaginative recreation of a culture, a period or an individual.’
Ook Georg Lukács (‘Uber Wesen und Form des Essays’) vindt stijl niet distinctief
genoeg (want dan kunnen we alles wat goed geschreven is wel literatuur noemen,
ook reclame). Nee, de essayist is ook bij Lukács kunstenaar vanwege diens
verbeelding, diens eigen creativiteit: de essayist werkt half-mimetisch en half-creatief,
gebonden aan het object waarover hij/zij schrijft, maar toch dat object herscheppend,
zoals de portretschilder het portret van de ander én van zichzelf schildert. De essayist
brengt zowel een eigen fictief zelf, subject van het essay, als een object tot leven.
Volgens Lukács is dat object bij voorkeur een kunstwerk, waarbij de scheiding tussen
primaire en secundaire tekst wegvalt. Oscar Wilde zag literaire kritiek ook al als
kunst: zie zijn ‘The Critic as Artist’. De criticus ‘treats the work of art simply as a
startingpoint for a new creation’, aldus Wilde in Obaldia (1995, 11) Zonder dat het
essay zelf fictie is, liggen de karakteristieken ervan - verbeelding, herschepping,
innovativiteit, originaliteit - dus toch heel dicht aan tegen wat het literair-fictionele
doet: oproepen, verbeelden. Zowel voor Woolf als voor Walter Pater creëert het
essay een ‘visie’ die indruk maakt, ons bijblijft, zoals een roman dat bereiken kan.
Verhelderend is de ontstaansgeschiedenis van het genre die De Obaldia, in het
voetspoor van andere theoretici, bespreekt. Historisch gezien komen roman en essay
terzelfdertijd op en vormen ze een soortgelijke verwerking van een veranderend
wereldbeeld. Op het Continent wordt Cervantes' Don Quichotte gezien als de eerste
roman. Ian Watt relateerde de opkomst van de Engelse roman in zijn The Rise of the
Novel (1979) aan de omwenteling sinds de Renaissance: de opkomst van het burgerlijk
individualisme, de afwending van het universele en toewending naar het bijzondere,
het particuliere. Het essay (de persoonlijke waarneming, beschou-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

282
wing en reflectie) en de roman (individuele gebeurtenissen en levens) komen in die
zin voort uit dezelfde bron. De werkelijkheid is niet meer een kwestie van traditonele
waarheid, van kerkelijke of klassieke autoriteit, maar van eigen waarneming met de
zintuigen. Unieke individuele ervaring wordt de primaire kennisbron. De roman is
daarvan volgens Watt het litteraire vehikel. Watt negeert echter het ‘Essai’ zoals
Michel de Montaigne dat al in 1580 introduceerde én de Continentale roman, Don
Quichotte uit 1605-1615, terwijl die toch ook, en al eerder (we spreken hier over de
late zestiende in plaats van de achttiende eeuw!) de overgang markeert van collectieve
traditie naar individualiteit. (14) Montaigne's Essais vormen een radicale breuk met
de middeleeuwse encyclopedieën en compilaties van weetjes en overgeleverde kennis,
onpersoonlijke, collectieve kennis. In feite zijn het essay, de brief, de dialoog, de
meditatie, het onderzoeksverslag allemaal literaire vehikels voor de ontwikkeling in
wereldbeeld die Watt beschrijft, van traditie naar kennis gebaseerd op eigen
waarneming, op individuele ervaring, eigen denken en bewustzijn: Descartes en
Locke vertegenwoordigen deze omslag in de filosofie. Het essay kan vervolgens tot
bloei komen omdat er in de achttiende eeuw een groeiend lezerspubliek is dat behoefte
heeft aan informatie, aan beschaafde discussie van wetenschap, filosofie, religie en
aan het vermaak van de literatuur (die genres waren ook nog niet van elkaar
gescheiden): publiek voor zowel romans als essays dus. In Engeland voorzagen
nieuwe media als The Tatler en The Spectator, mengvorm van verhaal, krant en
essay, in die behoefte. Historische studies naar de ontwikkeling van dit nieuwe
leespubliek werden, behalve door Watt, gedaan door Q.D. Leavis, Fiction and the
Reading Public (1965) en Terry Eagleton, The Function of Criticism (1984).
Obaldia zegt dat in de theorievorming vaak wordt gesteld dat het essay niet zozeer
geen literatuur, als wel nog geen literatuur wordt gevonden. Dit klinkt vaak door in
het oordeel over individuele schrijvers, wier essayistiek de ‘aanloop’ zou zijn tot het
‘werkelijke’ (roman)oeuvre. Een soortgelijk idee bestaat in de literatuuurgeschiedenis:
de roman die zich naast het essay ontwikkelt lijkt daar ook uit voort te komen. Zo
worden Steele en Addison dan slechts de wegbereiders voor de roman. Daarmee
wordt de relatie essay-roman ingebed in een vooruitgangsverhaal: het essay wordt
het supplement of residu, dat kan worden afgedankt als het doel (de roman) is bereikt.
De roman maakt het literaire essay overbodig omdat het de verbeeldende, fictieve
kwaliteiten daarvan tot volle ontplooiing brengt. Dat impliceert een overgang van
autonoom literair genre (zelfstandig naamwoord ‘het essay’) naar een daad:
(werkwoord: ‘to essay’) proberen. Het essay beproefde, probeerde de roman uit. Het
essay zou dan, zowel voor de individuele schrijver als in literairhistorische zin, een
pre- of sub-literair ‘proberen’ zijn. Het is dit vooruitgangsverhaal dat het essay
gemarginaliseerd heeft. Door die vaak terugkerende conceptualisering wordt het
essay in oppositie gesteld tegenover de andere genres, een oppositie die wordt
gestructureerd door begrippenparen als oud/nieuw, niet-
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genre/genre, probeersel/het echte werk, ongedifferentieerd/gedifferentieerd, paratekst
(in de zin van Genette)/tekst. Hier wordt een hiërarchie gevestigd, waarin de ‘echte
literaire genres’ hun afhankelijkheid van het genre waaruit ze zijn voortgekomen
trachten te loochenen. Hier is een logica van binaire opposities werkzaam waarop
Réda Bensmaïa lijkt te doelen wanneer zij, in The Barthes Effect 1987:91-2) schrijft:
One can say that the essay is not a genre like any other, and perhaps not
a genre at all [...] Nor is the essay a mixture of genres. It does not mix
genres, it complicates them: the genres are, in a way, its (the essay's)
‘fallout’, the historically determined actualizations of what is potentially
woven into the essay. The latter appears, then, as the moment of writing
before genre, before genericness - or as the matrix of all generic
possibilities. What if, finally, the Essay belongs in the last instance to the
genre of the Other by which the genres communicate with each other? [...]
The essay would be neither non-being as Nothing nor being as Everything,
but the figure of Alterity, the Other that generates all other (genres).
Dat komt dicht bij mijn eigen idee, dat het essay inderdaad de matrix, het
‘moederlijke’ genre is waaruit andere genres, met name de roman, voortkomen. Die
status van oorsprong doet het essay ook een ‘moederlijk’ lot ondergaan: terzijde
worden geschoven. Men wil niet herinnerd worden aan die symbiose, aan die
onafgescheidenheid, die toestand van niet zelfstandig bestaan. Het essay is weliswaar
ook het genre van de individualiteit, van het ik-zeggen en dat lijkt met het
bovenstaande in tegenspraak. Maar de matrix is dubbel van aard: het gaan om de
eerste articulaties van individualiteit, het begin van differentiatie dat echter in literaire
zin nog zo ongedifferentieerd en zo weinig formeel beregeld is, dat men zich ervan
differentiëren wil in de vesting van regels die de genres bieden.
Het is overigens interessant dat het ‘essayisme’ weer schijnt terug te keren als een
algemene houding en schrijfwijze die alle genres heden ten dage weer dichter bij
elkaar begint te brengen. In een ‘terug naar af’ lijken de genres weer dichter naar
elkaar te schuiven, met elkaar te dialogeren. Postmoderne schrijvers slechten graag
de grenzen tussen de genres. Deze ontwikkeling naar een algemeen ‘essayisme’
wordt gesignaleerd door Beekman (1998) en door Schärf (1999). Cyrille Offermans
(1994) ‘herontdekte’ in Michel de Montaigne's Essais een schrijfwijze, een kritische
geest en een verzet tegen het rationalistische mensbeeld van de natuurwetenschappen
die hij exemplarisch acht voor het werk van een aantal hedendaagse essayisten
inclusief dat van hemzelf, maar evengoed ook voor sommige wetenschappers en
romanschrijvers: ook daarin zit een beweging terug naar de vrijheid en
ongedifferentieerdheid die Montaigne nog eigen was.
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Genderkritiek
De Obaldia - om nog even bij haar terug te keren - is jammer genoeg weinig
genderkritisch. Bij alle theorie die zij zo systematisch in kaart brengt ziet zij het ene
boek dat feministische perspectieven op het essay opent over het hoofd: The Politics
of the Essay van Boetcher Joeres en Mittman (eds) uit 1993. Obaldia's
vervolghoofdstukken zijn uitsluitend gewijd aan mannen: aan Montaigne, aan Lukács
en Adorno's ideëen over het essay, aan Roland Barthes, aan de essayistische romans
van Proust, Musil en Broch en tenslotte aan Borges, maar niet aan Florence
Nightingale, Margaret Fuller, Flora Tristan, Olive Schreiner, Susan Sontag, Christa
Wolf, aan Adrienne Rich of Audre Lorde, niet aan Alice Walker of Hélène Cixous,
stuk voor stuk baanbrekende essayisten. Die ommissie wordt in The Politics of the
Essay rechtgezet. Zelf heb ik in een essay voor Braidotti en Haakma's bundel over
vrouwelijke intellectuelen, Ik denk dus zij is (1994), betoogd dat vrouwelijke
essayisten historisch gezien tenminste kunnen worden opgevat als medestichters van
het genre. Talloze vrouwelijke auteurs - Nightingale, Fuller, maar ook onze eigen
Betje Wolff en vele Nederlandse feministen rond 1900 muntten uit in die interessante
en gepassioneerd geschreven mengsels van autobiografie, fictie en betoog: essays
in optima forma. Dat juist vrouwen zich thuis voelden in deze open, liberale en
ongedifferentieerde vorm, waarin zoveel polemiek mogelijk was, is opmerkelijk.
Vaak werd het een reden om deze auteurs, tegelijk met haar niet als essay herkende
teksten, de canon uit te manoeuvreren, waarna het door mannen beoefende essay
weer als genre kon herrijzen met nieuwe ‘founding fathers’: Justus van Effen, Busken
Huet, Ter Braak en huns gelijken.

Essays in de Nederlandse literatuur
Die ‘founding fathers’ brengen ons bij de nog ongeschreven geschiedenis van het
essay in de Nederlandse literatuur - van Coornhert tot Mutsaers - wie gaat die
geschiedenis eens schrijven? Ook in Nederland komt het essay tot bloei in het tijdperk
van de spectatoriale geschriften. Auteurs als Justus van Effen, Rijklof Michael van
Goens en Betje Wolff kunnen profiteren van de steeds grotere mogelijkheden van
de drukpers, die een groeiend publiek van grage lezers bereikt, tuk op romans en
ander literair vermaak, maar ook op nieuwe kennis en op reflecties over opvoeding,
religie en moraal. Hoe weinig de literatuur zich toen als eigenstandig domein nog
had losgemaakt van wetenschap, religie, moraal en andere terreinen van cultuur is
overigens te zien aan het eerste ‘literaire’ tijdschrift, Cornelis Loosjes Vaderlandsche
Letteroefeningen (1762). De bijdragen gingen nog ongedifferentieerd over van alles:
politiek, medicijnen, theologie, wiskunde, moraal en, heel bescheiden, over literatuur.
Zowel wetenschap als literatuur, levensbeschouwing en politiek bevonden zich nog
in de cloaka van het essay, al werd dat niet als zodanig gelabeld.
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De afscheiding van welbepaalde literaire genres, evenals een voortgaande specialisatie
van media (Van Buuren 1993) is pas van later datum. Potgieter moet uiteraard in
deze geschiedenis figureren en de beginnende literaire kritiek - Busken Huet, de
Tachtiger-critici (de componist Alphons Diepenbrock daarbij inbegrepen) die het
essay weer sterk gaan esthetiseren, essayisten over beeldende kunst als Plasschaert
en Hammacher, de onstuitbare Henriëtte Roland Holst en feministische pamflettisten
als Betsie Perk, Aletta Jacobs, Mina Kruseman, Cécile Goekoop de Jong van Beek
en Donk en vele anderen. Maar op dit punt aangekomen kan het themanummer dat
voor U ligt mijn verhaal overnemen. Mede-redacteur Dick van Halsema en ik hebben
ons gericht op de lotgevallen van het Nederlandse essay in de twintigste eeuw.
We hebben dit themanummer anti-chronologisch opgebouwd en gaan dus tegen de
tijd in: beginnend met het postmoderne essay, via hedendaagse essayisten terug tot
de jaren twintig van de twintigste eeuw, waar het essay zich definitief emancipeerde
als zelfstandige literaire vorm. We openen met Bart Vervaeck, die in ‘Essay en
vertelling in postmoderne tijden’ laat zien hoe postmoderne schrijvers het
genre-onderscheid tussen narratieve fictie en essay - dat pretendeert over een
werkelijkheid te gaan - problematiseren en op de hak nemen. Ook essays drijven op
teksten, en vertonen zelf alle kenmerken van het literaire en fictionele. Postmoderne
essays - als die van Atte Jongstra, M. Februari, Mutsaers, Geerten Meijsing, Krol,
Hertmans en Brakman - verwarren graag de regels van het essay met de regels van
fictie en andersom. Dat is de reden waarom postmoderne romans vaak een hoog
essayistisch gehalte hebben, terwijl het postmoderne essay veelvuldig overgaat in
fictie, autobiografie en andere nevengenres. Er is bij de postmodernen geen hiërarchie
meer tussen verhaal en essay, wat overigens niet betekent dat die genres nu worden
gereduceerd tot ‘hetzelfde’. De postmodernen spelen veeleer een geestrijk en obsessief
spel met de genre-conventies, die in stand blijven door ze te parodiëren, te overtreden,
uit te dagen. Postmoderne essays worden pastiches op, ontkledingen van, het essay,
zoals postmoderne fictie altijd het mechaniek van fictie onthult. Vervaeck brengt
een parallel aan met gelijksoortige ontwikkelingen in de literatuurtheorie - Derrida,
de Yale Critics - die evenmin de hiërarchie tussen fictie en beschouwing erkennen en in de interpretatiemethoden die de activiteit van de lezer nadrukkelijk betrekken
in de constructie van betekenis, iets waartoe postmoderne teksten ook voortdurend
uitnodigen. In die zin reiken poststructuralistische theorie en postmodern schrijven
elkaar de hand.
Het tweede artikel is van Marianne Vogel, ‘Omtrekkende bewegingen: essayistiek
als deel van het moderne schrijverschap’. Vogel bedient zich van de postmoderne
hermeneutiek van de associatie om drie hedendaagse auteurs - alle drie essayist én
prozaschrijver of dichter - met elkaar te vergelijken: Anneke Brassinga, Charlotte
Mutsaers en Huub Beurskens. Er bestaat een drukke intertekstualiteit tussen deze
drie. Mutsaers en Brassinga betonen zich in hun omgang met het essay
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postmodernisten zonder weerga. In hun essayistiek blijken de drie auteurs
exemplarisch te zijn voor de richting waarin het essay zich ontwikkelt: namelijk naar
het korte, persoonlijke, associatieve essay toe. Daarom vertonen essays meer
overeenkomsten met andere literaire genres dan vroeger: er ligt meer nadruk op de
esthetische component dan op de wetenschappelijke, de grenzen tussen genres
vervagen, het literatuurbegrip wordt bovendien steeds ruimer. Beurskens is van deze
drie de meest klassieke essayist, terwijl zowel Mutsaers en Brassinga heftiger aan
de grenzen morrelen: ze zien af van genre-aanduidingen bij hun oncategoriseerbare
teksten die ze, radicaler dan Beurskens, benutten als ‘speelweide’.
Wiel Kusters neemt in het derde artikel ‘Al die verdomde vakken’ het oeuvre van
Dick Hillenius onder de loep: bioloog, essayist en dichter. Als bioloog promoveerde
hij op de taxonomisch moeilijk te classificeren kameleon, maar ook als schrijver is
Hillenius kameleontisch. Zijn proza wordt gemakkelijk tot poëzie en andersom, zijn
poëzie is essayistisch van aard, zijn wetenschappelijke non-fictie is sterk literair.
Thematisch heeft deze grensoverschrijder bovendien grote voorkeur voor het
onderwerp ‘veranderlijkheid’ de noodzaak van verandering en de angst voor
verstarring. Hillenius is dus absoluut een vroeg, intrigerend en wellicht ook onderschat
familielid van de grenzen-tartende essayisten die eerder in dit nummer voor het
voetlicht kwamen.
Leon Hanssen buigt zich in ‘de vuurtest van de taal: Ter Braak als essayist’ over
de erkende grootheid in het genre. Essayist-zijn was Ter Braaks belangrijkste
identiteit. Hij schreef twee stukken over het genre als zodanig waarin hij de klassieke
genre-grenzen trekt die door de postmodernen nu overhoop worden gehaald. Zijn
opvattingen vertonen enige overeenkomst met die van tijdgenoten Virginia Woolf
en Georg Lukács. Ook voor Ter Braak blijft het essay niet gebonden aan het object
van beschouwing waarover het gaat, maar geeft het tevens ruimte aan de creativiteit
en subjectiviteit van de essayist. Het essay is bij Ter Braak een ‘hermaphroditisch
wezen’: het smeedt kunst en wetenschap, creativiteit en intellect, vrijheid en
gebondenheid aan het onderwerp tot een nieuwe eenheid. Kunst en wetenschap
afzonderlijk raken verstard: daarom heeft deze tijd (Ter Braak doelt op de jaren
twintig) het essay dringend nodig. Tevens beoefende Ter Braak het genre op
indrukwekkende en schoolmakende wijze: hij gaf het klassieke essay de
levensbeschouwelijke signatuur, de persoonlijke en polemische inzet, de omvang,
gedegenheid en stilistische brille die lange tijd norm zou blijven.
Jaap Goedegebuure - een van de historiografen van de nieuwe
Taalunie-literatuurgeschiedenis in aanbouw - legt de vinger op het preciese moment
waarop het essay zich emancipeert tot zelfstandige literaire vorm. Hij situeert dat
moment in de vier jaargangen van de ‘letterkundige almanak’ Erts (1925-1930) die
met ruime hand essays opneemt - niet alleen over literaire onderwerpen, maar ook
over muziek (Pijper, Vermeulen) - essays die veel waardering oogsten. Met name
de autoriteit Marsman gaat overstag en Ter Braaks visie op het essay speelt daarin
een belangrijke rol. In Forum komt het genre vervolgens verder tot bloei. De literaire
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schrijvers die Ter Braak en Du Perron het meest waarderen zijn ook de auteurs met
de meest essayistische inslag in hun romans: Multatuli, Mann, Gide, Musil, Huxley,
Van Bruggen. Forum zet op die manier niet alleen het essay, maar ook het ‘essayisme’
op de kaart. Goedegebuure omkadert dit literairhistorische moment van de emancipatie
van het essay met een langere historische lijn die bij Busken Huet en de essayerende
Tachtigers begint en bij de hedendaagse columnisten - waaronder opmerkelijk veel
vrouwen - eindigt.
Als sluitstuk van dit nummer komt de vermoedelijk meest gezaghebbende criticus
van de laatste veertig jaar aan het woord in een interview: Kees Fens. De winnaar
van de P.C. Hooft-prijs voor essayistiek in 1990 ontvouwt voor ons zijn visie op het
genre, en tevens vertelt hij over zijn eigen ontwikkeling als essayist. Een gesproken
versie van een ‘essay over het essay’ zoals er in de literatuur tientallen bestaan, want
het essay nodigt kennelijk uit om er op proevende, experimentele wijze over te
schrijven. In dat interview namen we passages op van een recent Volkskrantartikel
van Fens over de essayist Frank Kermode. Daarmee is het Droste-effect compleet:
de essayist Fens schrijft over de essayist Frank Kermode, een tekst die zowel over
Kermode's werk gaat alsook een zelfportret is van Fens. Dat is weer in de lijn van
Lukács: het essay is zowel mimetisch als creatief, het beweegt zich tussen object en
subject.
Tenslotte treft de lezer door dit nummer heen nog enkele Droste-flikjes aan. Korte
reflecties van hedendaagse essayisten op hun essayistisch schrijven, door Maarten
Doorman, Nicolaas Matsier, Willem Jan Otten, Xandra Schutte en Marjoleine de
Vos. Veel genoegen.
Maaike Meijer
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Essay en vertelling in postmoderne tijden
Bart Vervaeck
‘Ik word doodziek van dat voortdurende gemystificeer,’ verzucht Paula, redacteur
van het literaire tijdschrift Nieuw Kwartaal. Ze ergert zich aan een lang essay over
een negentiende-eeuwse dichter, M.F. Reynhoudt. De essayist, haar mederedacteur
Van Terwispel, had nochtans een prachtig portret van de man getekend en had daarbij
gebruikgemaakt van alle traditionele essayistische technieken en bronnen - inclusief
archieven, briefwisseling en onvindbare bibliofiele edities. Maar: ‘Die Reynhoudt
heeft hij van a tot z uit zijn duim gezogen!’ Paula neemt dat niet: ‘Wat wil je in
godsnaam met dat Reynhoudt-stuk bereiken...? Je hebt voetnoten, zeg je, ik zie
illustraties op tafel liggen... en de dichter heeft nooit bestaan?’ Vóór Van Terwispel
kan antwoorden, volgt alweer een voetnoot: ‘Over die voetnoten zou ik een maand
later nog een brief [...] ontvangen.’ Een noot over noten, de tekst lijkt steeds meer
over zichzelf te gaan en steeds minder over de realiteit, i.c., de echte dichter.
Maar Van Terwispel geeft zich niet gewonnen. Het essay over de fictieve dichter
‘gáát ondertussen wel ergens over,’ beweert hij. ‘Reynhoudt heeft een heel leven
lang geloofd in iets waar hij in zijn laatste jaren op terug moest komen. En de lezer
van mijn stuk kan er op zijn beurt niet helemaal zeker van zijn of hij mag geloven
wat hij leest.’ Het ‘onechte’ essay heeft dus blijkbaar een doel: het wil de zekerheden
van de lezer aan het wankelen brengen.
De lotgevallen van Paula worden beschreven in een verhaal dat ook een essay zou
kunnen zijn. Het heet ‘In uw handen beveel ik mij aan’ en is opgenomen in het
literaire debuut van Atte Jongstra, De psychologie van de zwavel (1989).1 Vier jaar
eerder had die auteur een essay gepubliceerd, De multatulianen, dat zich ook al
afwendde van de traditionele literatuurwetenschappelijke verhandeling: ‘Dit boek is
geen wetenschappelijke studie van het “multatulianisme”,’ luidt het in de inleiding,
maar veeleer ‘een bonte stoet van bewierokers en bewonderaars, met omstanders.’2
Toch is dit nog iets minder verregaand dan het essay-verhaal rond Reynhoudt. Er
wordt hier nog wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen wetenschap en vertelling,
terwijl de beschouwing over Reynhoudt helemaal een verhaal geworden is. Overigens
is die bonte stoet typisch voor het essay én het verhaal à la Jong-
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stra: de tekst is een echo van andere teksten, een nagalm van tientallen stemmen
waarvan je de bron nog maar heel moeilijk terug kunt vinden.
Dat het essay een echo is van andere teksten, blijkt heel duidelijk uit een ander
essayverhaal uit De psychologie van de zwavel. ‘Hoofdstuk vijf opnieuw gelezen’
heet het stuk en het is voor een groot deel een herschrijving van het vijfde hoofdstuk
uit Flauberts Bouvard et Pécuchet. In het oorspronkelijke boek van Flaubert buigen
de twee hoofdfiguren - pseudo-wetenschappers van enige allure - zich over de
verhouding tussen werkelijkheid en literatuur. Ze ontdekken dat de historische romans
van auteurs als Walter Scott en Alexandre Dumas vol feitelijke onjuistheden staan
en na een zwerftocht door een heleboel andere genres komen ze tot de conclusie ‘dat
de syntaxis een hersenschim is en de grammatica een illusie’.3 Literatuur gaat niet
over de werkelijkheid, wel over de waarschijnlijkheid, ‘maar waarschijnlijkheid
hangt af van de waarnemer, is iets betrekkelijks en vergankelijks’.4 Daarom laten
Bouvard en Pecuchet de letteren voor wat ze zijn en zoeken ze hun soelaas in de
wetenschappen.
De ironie van Flauberts verhaal is hierin gelegen dat zijn personages vasthouden
aan het onderscheid tussen fictie en werkelijkheid, terwijl ze met al hun lachwekkende
ondernemingen voortdurend laten zien dat die twee domeinen nauwelijks van elkaar
verschillen. Jongstra expliciteert deze ironie. Veel directer dan Flaubert praat hij
over de ongerijmdheden van een mimetische literatuuropvatting. Zo heeft hij het
over de satire - traditioneel een genre waarin de tekst commentaar geeft op de realiteit
- en over de types van satirici. De bespottelijke resultaten van het empirisch
literatuurwetenschappelijk onderzoek spreken voor zich: ‘Bijna 71% van de satirici
is geen betrouwbare vriend [...], 43% bezit weinig familiegevoel, en maar liefst 51,5%
is seksueel losbandig!’5 Op het eind lezen Jongstra's hoofdfiguren, B. en P., in
Flauberts vijfde hoofdstuk. Ze vinden het fascinerend maar onbegrijpelijk: ‘Niet over
nadenken,’ besluiten ze, ‘we kopiëren het!’6 Ze kopiëren niet de realiteit, maar een
andere tekst. Hun verhaal dat je als essay kunt lezen toont dat verhalen en essays
kopieën of herschrijvingen van andere teksten zijn. De talrijke voetnoten geven het
geheel de aura van een beschouwing, maar evengoed blijft het een fictief verhaal.
Het titelverhaal van De psychologie van de zwavel is een vertelling in dagboekvorm
en ten dele een herschrijving van Strindbergs Inferno. Het is heel moeilijk te zien
waar Jongstra begint en Strindberg eindigt. Die verwarring wordt in de hand gewerkt
door de thema's en door de vorm. Op het vlak van de thematiek heeft Jongstra het
in dit verhaal over de problemen die ook centraal staan in Strindbergs Inferno: de
relatie tussen literatuur en waanzin, de zoektocht naar een alomvattend systeem dat
de hele kosmos zou verklaren, de voortdurende vermenging van waan en
werkelijkheid. Op het formele gebied exploiteert Jongstra de stijl en vooral de beelden
van Strindberg. Zo zit zijn verhaal vol infernale beelden die uit de tekst van Strindberg
komen, maar die bij Jongstra uitgewerkt worden en nieuwe betekenissen krijgen.
‘De mens leeft in een verzameling metaforen,’ zegt de verteller, die
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graag ‘in het beschermend gebladerte van beeldspraken’ schuilt.7 De essayistische
stukken over Strindberg zijn vaak toelichtingen bij de metaforen van Strindberg,
bijvoorbeeld: ‘De bijbelse beeldspraken in Inferno zijn nogal verwarrend.’8 Het essay
lijkt de uitdieping en de explicitering van de beeldspraak die in het verhaal aanwezig
is. Zowel het essay als het verhaal zijn blijkbaar metaforische taalsoorten.
Deze schijnbaar losse beschouwingen bij enkele essayistische verhalen van Jongstra
laten mij toe vier kenmerken aan te geven die ik typisch acht voor de postmoderne
vermenging van verhaal en beschouwing. Ten eerste de metafictie. Het onderwerp
van een essay is niet ‘reëler’ dan dat van het verhaal, het essay praat niet rechtstreeks
over ‘de werkelijkheid’ maar buigt zich eerst en vooral over zichzelf en algemener:
over de tekst. Hieruit volgt logisch het tweede kenmerk: het essay en het verhaal zijn
vormen van herschrijvingen, het zijn transformaties van andere teksten. Bij die
omvorming speelt de beeldspraak - het derde kenmerk - een centrale rol: essays en
verhalen zijn opgetrokken uit metaforen die onvermijdelijk verwijzen naar
voorafgaande teksten terwijl ze tegelijkertijd de eigenheid van het verhaal en het
essay uitmaken.
Hoewel de metafictie, de herschrijving en de beeldspraak ervoor zorgen dat de
grens tussen essay en verhaal erg vaag wordt, kun je hieruit niet besluiten dat het
voor de postmodernisten ‘allemaal om het even’ is. Er zijn wel degelijk verschillen
tussen de genres. De postmoderne interesse gaat uit naar grensgevallen en -gevechten,
naar twijfel en frictie, maar niet naar eenvoudige versmelting of volledige
gelijkschakeling. De voorkeur voor het dubbelzinnige en het onbesliste brengt het
vierde kenmerk in zicht: uiteindelijk is de verhouding tussen beschouwing en verhaal
voor een groot deel afhankelijk van de lezer. Die ziet zijn traditionele genreopdeling
bedreigd wanneer hij verhalen leest die essays zijn en omgekeerd. Het is aan die
lezer om deze verwarring betekenis en zin te geven.

Roman en essay als metafictie
Een van de opvallendste kenmerken van de postmoderne roman is de hoge mate van
zelfbewustheid. Een postmoderne roman etaleert de conventies van de roman: de
verteller laat zien dat hij een verteller is, hij praat over de trucs die hij gebruikt, zijn
personages zeggen nadrukkelijk dat ze slechts figuren van papier en van taal zijn,
de gebeurtenissen worden ontmaskerd als geregisseerde opvoeringen van literaire
scenario's, de locaties als decors uit een eeuwenoude artistieke traditie. Om kort te
gaan: de postmoderne fictie heeft het voortdurend over fictie. Ze praat heel
nadrukkelijk over productie, constructie en consumptie van de literaire tekst.9
In die zin kun je elke postmoderne roman lezen als een essay over het schrijven
en lezen van teksten. Het beschouwende genre is geabsorbeerd in het vertellen.
Typisch postmodern is dat deze absorptie meestal heel expliciet ter discussie gesteld
wordt.10 De gemiddelde postmoderne roman bevat talrijke uitspraken over
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het verhaal en de taal. Vaak zijn de personages schrijvers of andersoortige kunstenaars.
Zo voert Brakman in Ansichten uit Amerika (1981) de schrijver en de verteller op.
Die twee figuren lijken op het eerste gezicht beperkt tot cursief gedrukte tekstgedeelten
waarin ze commentaar geven op het verhaal, maar gaandeweg versmelten de
verhalende fragmenten met de commentariërende. De commentators treden op in
hun eigen verhaal, ze worden een onderdeel van de fictieve wereld die ze in het begin
vanop een afstand beschouwden en uiteindelijk worden ze helemaal meegesleurd in
het verhaal dat ze zogenaamd vanuit een meta-positie overzien: ‘Veel tijd is er niet
meer,’ verzucht de schrijver, ‘ieder ogenblik kan het verhaal zijn eigen loop gaan
bepalen en hebben we het nakijken.’11 En de verteller ontdekt dat hij het slot van de
vertelling niet in handen heeft: ‘Blijkbaar vormde het slot zichzelf zozeer dat zelfs
het geringste doorschemeren van de vertellershand al stoorde.’12
Deze expliciete absorptie van het beschouwende in het vertellende genre, kan ook
omgekeerd worden, zodat het vertellende in het beschouwende opgenomen wordt.
Zo is Februari's recente prozawerk, Een pruik van paardenhaar (2000), vooral een
essayistisch boek over het mensbeeld in de economie, maar tegelijkertijd bevat het
een historische roman waarin de achttiende-eeuwse Julia moet kiezen tussen liefde
en geld. De confrontatie tussen (economische) wetenschap en literatuur, situeert zich
vooral op het vlak van het mensbeeld: eendimensionaal in de economie - die de mens
ziet als een koele berekenaar uit op winst en maximalisatie van eigenbelang - versus
veelzijdig in de literatuur - die de mens opvoert als een verscheurd wezen dat nergens
synthese of harmonie vindt. Ook literatuur en wetenschap worden in deze essayistische
roman niet tot een synthese gebracht. Wel wordt duidelijk gemaakt dat zowel de
literatuur als de wetenschap van de mens een fictie maken, een beeld dat geregeerd
wordt door conventies, patronen, topoi en tradities. De ‘echte’ mens gaat op in die
ficties.13
De voorbeelden van Brakman en Februari laten zien dat de confrontatie tussen
essay en roman geen hiërarchie veronderstelt. De beschouwing kan ondergaan in het
vertellen en omgekeerd. De postmoderne opvatting vertrekt dus niet vanuit de
superioriteit van de fictie om daar dan elke wetenschappelijke beschouwing
ondergeschikt aan te maken. Evenmin vertrekt ze van de wetenschappelijke prioriteit.
Postmodern is de niet-hiërarchische en niet tot een synthese leidende confrontatie
en combinatie tussen alfa en bèta, letteren en wetenschap.
Dat wil zeggen dat het filosofische discours in een roman niet langer geldt als een
legitimatie, een vertrouwen wekkende bron van autoriteit. Vele meta-uitspraken en
essayistische uitweidingen in de traditionele roman moeten de lezer ervan overtuigen
dat de roman in kwestie geen pure fictie is en dat hij net als de wetenschap een
betrouwbaar beeld geeft van de realiteit. Zo zijn de uitweidingen over allerlei
verwerpelijke ‘romanesque’ genres in de Sara Burgerhart (1782) bedoeld om duidelijk
te maken dat alvast de historie van Sara niet tot deze literaire beuzelarijen behoort.14
Iets soortgelijks beogen de uitweidingen in de Max Havelaar
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(1860): ze verwerpen literatuur die de waarheid geweld aandoet. Wanneer op het
eind Multatuli zelf de pen ter hand neemt, moet de lezer beseffen dat de literaire
fictionalisering volledig in dienst staat van de kritische analyse. Het verhaaltje is
slechts een middel om de antikoloniale boodschap duidelijk en verteerbaar te maken.
Het narratieve is ondergeschikt aan het beschouwelijke en dat laatste verheft het
eerste. Het essayistische gehalte maakt het verhaal aanvaardbaar en legitiem.15 Van
een dergelijke hiërarchie en legitimering is geen sprake in de postmoderne combinatie
van roman en essay.
Dit sluit aan bij een interessante opmerking van Elrud Ibsch. Zij bespreekt het
nogal artificiële onderscheid dat Brian McHale aanbrengt tussen het modernisme en
het postmodernisme. De modernist zou gekenmerkt worden door een epistemologische
twijfel - hij twijfelt aan de kenbaarheid van de realiteit -, de postmodernist door een
ontologische twijfel - hij twijfelt aan de status en zelfs aan het bestaan van de
zogenaamde realiteit. Terecht merkt Ibsch op dat de postmoderne roman ook van
epistemologische twijfel getuigt (en omgekeerd kun je laten zien dat zogenaamd
modernistische romans als Musils Der Mann ohne Eigenschaften erg veel ontologische
twijfels bevatten). En dan introduceert zij een verschil dat voor mijn uiteenzetting
niet zonder belang is:
In het modernisme vindt een rationeel-reflecterende verwerking van de
epistemologische [...] twijfel plaats, terwijl de verwerking ervan in het
postmodernisme van mimetische aard is. Met ‘rationeel-reflecterend’ wordt
tot uitdrukking gebracht dat epistemologische vraagstukken voornamelijk
in reflecties van verteller of personages, in ingelaste ‘essays’, in de
‘discours social’, als het ware op een filosofisch ‘meta-niveau’ ter sprake
komen [...]. Het begrip ‘mimetisch’ is gekozen om aan te duiden dat de
epistemologische twijfel het reflecterende metaniveau heeft verlaten en is
doorgedrongen tot de structuur van het verhaal zelf, tot de geschiedenis
ervan, tot de personages, die de twijfel niet meer ter discussie stellen maar
als het ware ‘leven’, ‘dramatiseren’.16
Ik zou dit willen beamen én nuanceren. Beamen omdat een postmodern personage
inderdaad doet wat in de modernistische roman nog vooral beschouwing blijft.
Postmoderne personages voeren scenario's op, in hun gedragingen belichamen ze
teksten. Het woord is vlees geworden, de tekst realiteit. Zo voert Kaspar, de
hoofdfiguur van Ferrons Turkenvespers (1977), allerlei teksten rond Kaspar Hauser
op: de toneelstukken van Hans von Pocci en Handke, de historische beschrijvingen
van Daumer, de encyclopedische schets in de Brockhaus, de filmversie van Herzog.17
Hij praat niet zozeer over de meervoudige persoonlijkheid, hij voert ze op, hij is ze.
Maar die opvoering sluit de expliciete meta-uitspraak niet uit. Net als de modernist
stelt ook de postmodernist de kenbaarheid van de realiteit ter discussie. Hij gebruikt
misschien meer mimetische middelen dan zijn modernistische collega, maar hij gaat
de reflectie niet uit de weg. Integendeel, het zelfbewuste en bespiegelende karakter
van de postmoderne roman is zeer opvallend. Je moet het dan
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ook niet wegcijferen door te beweren dat de essayistische laag in de postmoderne
roman vooral mimetisch is.
Ik zou nog een stap verder willen gaan en beweren dat die laag ook expliciet
diëgetisch is, dat wil zeggen: beschrijvend en verhalend.18 Het beschouwende zit niet
alleen in wat getoond wordt, maar ook in wat verteld wordt. Meer zelfs, er is voor
een postmodernist geen wezenlijk verschil tussen het mimetische tonen en het
diëgetische vertellen.19 Elke zogenaamd zuiver tonende scène is onvermijdelijk een
verhalende samenvatting. In de postmoderne opvatting is alles een verhaal, ook de
scène. Zo wordt meteen het eeuwenoude onderscheid tussen geschiedenis (de
zogeheten fabel, de chronologische opeenvolging van gebeurtenissen) en verhaal
(het zogeheten sujet, de narratieve voorstelling van die chronologie) verworpen. Ook
de chronologie is een verhaal, een fictieve ordening op basis van conventies.
De essayistische laag van de postmoderne roman is dus niet overwegend mimetisch:
ze is tegelijkertijd mimetisch en diëgetisch. De beschouwing, het tonen en het vertellen
gaan onvermijdelijk in elkaar over, zonder duidelijke grenzen en zonder hogere
synthese. Die versmelting is net de essentiële ‘boodschap’ van het postmoderne
essay. De implicatie is, dat ook het zogenaamd echte essay over de realiteit of over
een bestaande figuur in feite een verhaal is, waarin de realiteit en de figuur niet zuiver
mimetisch weergegeven worden, maar diëgetisch. Een essay over Multatuli of over
de postmoderne roman maakt van Multatuli en van die roman een fictie - net als een
verhaal over de fictieve dichter Reynhoudt.

Roman en essay als herschrijving
Het meest courante onderscheid dat men traditioneel aanbrengt tussen essay en
vertelling is gelegen in het zogenaamde realiteitsgehalte. Het essay praat over de
sociale realiteit, over bestaande fenomenen en figuren. Het verhaal verzint een nieuwe
realiteit, fictieve gebeurtenissen en personages. De postmoderne opvatting van de
enting en de mogelijke werelden ondermijnt dat onderscheid. Ten eerste ziet de
postmodernist de sociale realiteit als de opvoering van fictieve scenario's die
vastgelegd zijn in teksten, kunstwerken, regelsystemen enzovoort. In die zin is de
realiteit geënt op ficties.20 Ten tweede is de sociale werkelijkheid slechts één van de
mogelijke realiteiten en wordt ze voor een groot deel gestuurd door zogenaamd
irreële, onzichtbare en niet-tastbare modaliteiten als dromen, verlangens, angsten en
verzuchtingen.21 Ook in deze zin is de realiteit geënt op ficties.
Voor het postmoderne verhaal en essay impliceert deze visie dat beide genres
geënt zijn op de ficties en scenario's die vastgelegd zijn in hun traditie. Als een essay
al over de werkelijkheid praat, doet het dat ten eerste in de vorm van een tekst en ten
tweede als ging het over een tekst. Een essay over Multatuli steunt op teksten van
en over de schrijver: brieven, beschouwingen, vroegere essays enzo-
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voort. Het maakt daarbij gebruik van de conventies van het essay. Met andere
woorden: zowel expliciet (bijvoorbeeld via citaten) als impliciet (bijvoorbeeld via
genreconventies) is het essay veeleer een herschrijving van teksten dan een
beschrijving van de realiteit. In die zin verschilt het nauwelijks van de roman of het
verhaal. Die bouwen immers ook voort op een hele traditie van romans en verhalen,
ze worden slechts als literatuur erkend dankzij het appèl aan die literaire traditie.
Echt nieuw of schokkend zijn deze inzichten niet. Alleen worden ze in de
postmoderne letteren expliciet geëtaleerd én nemen ze hier vaak extreme vormen
aan. Als elke tekst een herschrijving is van andere teksten, verliezen de genres hun
grenzen en wordt de ene tekst een pastiche of parodie van de andere. Het postmoderne
proza bulkt van de parodistische herschrijvingen, waarbij de term parodie verwijst
naar het gebruik van conventies op een manier die de oorspronkelijke werking van
die conventies tenietdoet. Als Jongstra in zijn parodistisch essay over de fictieve
Reynhoudt noten, citaten en bronvermeldingen gebruikt, geeft dat aan het fictieve
verhaal niet alleen het uitzicht van een essay, maar aan het essay ook alle kenmerken
van het verzinsel. De technieken die dienen om de werkelijkheidsillusie te verhogen,
worden hier tegen zichzelf gebruikt.22
Zo bekeken, zou je heel wat postmoderne essays als een parodie op het verhaal
kunnen beschouwen, en omgekeerd. Het ene genre gebruikt de conventies van het
andere en stelt die zo meteen ter discussie. Eén van de impliciete essayconventies is
dat de tekst opgebouwd wordt met het oog op een conclusie, een inzicht dat bij
voorkeur via een duidelijke weg bereikt wordt. In zijn eenvoudigste vorm betekent
dat: een lineaire progressie naar een uiteindelijk besluit. Geerten Meijsings roman
over Plato, De ongeschreven leer (1995) lijkt inderdaad op zo'n conclusie af te
stevenen, maar de laatste bladzijde is leeg: de ongeschreven leer waar het allemaal
om te doen was, wordt niet ontdekt. Bovendien wordt het verhaal achterstevoren
verteld: het begint op bladzijde 487 en eindigt op min 11. De voetnoten, de illustraties
en de appendices wekken de indruk dat het om een filosofisch essay gaat, maar
evengoed is het een verhaal dat het illusoire karakter van een dergelijk essay laat
zien: er is geen ultiem inzicht, geen laatste waarheid.
Niet alleen het verschil tussen roman en essay wordt in de herschrijving uitgewist.
Ook andere genres verliezen hun begrensdheid. Zo is het niet duidelijk tot welk genre
Mutsaers' Paardejam (1996) en Zeepijn (1999) behoren. Het gaat om een collectie
teksten die lijken op columns, gedichten, brieven, essays, recensies, interviews
enzovoort. ‘Tot welk genre behoort dit boek?’ vraagt Mutsaers in Paardejam naar
aanleiding van Le savon van Ponge en haar antwoord geldt ook voor haar eigen werk:
‘Tot geen enkel genre, daar is het zeep voor. Verwacht op de titelpagina dan ook
geen genreaanduiding als roman, novelle, gedichten, opstellen, kronieken etcetera.’23
Je kunt die bundels zelfs lezen als autobiografische romans: er is een onmiskenbare
samenhang tussen alle afzonderlijke stukken, die je makkelijk kunt opvatten als
hoofdstukken van een roman. De samenhang wordt gegarandeerd door een aantal
steeds terugkerende ideeën en beelden, zoals de bevlogen licht-
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heid en de verbinding tussen zee en pijn. De ikverteller betrekt die samenhang
expliciet op zichzelf, zodat je zowel van een essayistisch statement als van een
romaneske autobiografie kunt spreken. Dat laatste wordt nog in de hand gewerkt
doordat de schrijfster zichzelf voortdurend in woord en beeld opvoert.
De genrevermenging die typisch is voor het postmodernisme zou je kunnen zien
als een poging om eenheid te brengen in wat verschilt. Postmoderne teksten zijn niet
volledig fragmentair: ze vertonen steeds een grote samenhang. Tegelijkertijd zijn ze
niet synthetisch: ze reduceren het andere niet tot het eendere, het onbekende niet tot
het bekende. Een postmoderne tekst neemt allerlei teksten en genres naast elkaar op
en alleen al daardoor ontstaan er allerlei kruisbestuivingen. Oom Julius, de filosoof
uit Brakmans roman Een weekend in Oostende (1982) zegt dat er voor de filosofie
slechts één probleem is, ‘en dat is de gelijkheid in de verscheidenheid’.24 De hele
roman gaat daarover: de beminde vrouwen zijn allemaal anders, maar uiteindelijk
toch ook gelijk omdat ze stuk voor stuk afspiegelingen zijn van de onbereikbare
moeder. Je kunt de roman dan ook lezen als een filosofisch essay over het gelijke in
het verschillende. Zo wordt getoond dat de verhouding tussen de sociale klassen
gestuurd wordt door identificatie en verwerping. Datzelfde mechanisme van
gelijkwording en differentiëring wordt aangewezen in de psychologische strijd met
de vaderfiguur.
Wie een roman als Groente (1991) van Atte Jongstra vergelijkt met Mutsaers'
bundeling van zogenaamd afzonderlijke teksten, zal merken dat er geen essentieel
verschil bestaat tussen beide. Het gaat steeds om een bijna dwingend samenhangende
verzameling van disparate teksten en genres, waarin vertellers en personages elkaar
afwisselen. Het beste woord voor dit verzamelgenre, is allicht de encyclopedie. Ook
in de encyclopedie hoor je immers verschillende vertellers, zie je een defilé van
personages, en vind je een lappendeken van kortere en langere tekstsoorten. Groente
is een encyclopedische roman waarin de lemma's nu eens overwegend narratief zijn
en dan weer overwegend essayistisch, zonder dat je de genres ooit duidelijk kunt
scheiden.
De postmoderne herschrijving en vermenging van roman en essay is nog in andere
opzichten encyclopedisch te noemen. De encyclopedie is een kind van de Verlichting
en wil de hele wereld onderbrengen in een alomvattende tekst. Het postmoderne
proza is daar een parodistische uitwerking van. ‘Laten we praten over de wereld alsof
het een encyclopedie is,’ zegt een personage in Koen Peeters' roman De postbode
(1993).25 De wereld wordt wel degelijk getoond als een tekst, maar dan geen
verhelderende, synthetische en verklarende tekst. De samenhang is niet eenvoudig
en overzichtelijk, maar veeleer dubbelzinnig, beeldend en onoverzichtelijk. In Groente
wordt bijna alles verbonden met een of andere groente - vaak met een bloemkool zodat deze schijnbare rode draad na een tijdje volledig duister en ongrijpbaar wordt.
In Stefan Hertmans' roman Naar Merelbeke (1994) vervloekt het jongetje ‘die stomme
encyclopedie waarin alles op alles leek en daardoor
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niets meer was wat het ooit, tevoren, in een ander ogenblik geweest was: alleen maar
zichzelf, en anders niets’.26
Dacht de Verlichting dat de samenhang orde en synthese bracht, dan toont het
postmodernisme dat samenhang wanorde en gespletenheid met zich meebrengt. Om
het ene lemma of fragment te begrijpen, moet je het andere raadplegen en dat verwijst
naar nog andere tekstdelen. De doorverwijzing is in principe een standaardprocedure
in de letteren én de wetenschap, maar de eindeloze doorverwijzing van het
postmodernisme heft de grenzen op tussen die twee domeinen en tussen de zogenaamd
duidelijk van elkaar gescheiden concepten, lemma's en fragmenten. De kennis die
het essay én de roman aandragen, is niet die van de ‘idées claires et distinctes’ maar
van de eindeloze encyclopedische doorverwijzing.27
De literaire traditie die herschreven wordt, kan worden beschouwd als een
encyclopedie van conventies, clichés en verhalen. Zo wordt het jongetje uit Naar
Merelbeke schrijver door stukken uit de encyclopedie over te schrijven. De zogenaamd
heldere en essayistische stukken blijken door hun combinatie literaire teksten. Ook
de schrijver Antonie Honing, hoofdfiguur uit Huub Beurskens' novelle Het lam
(1997), ontdekt zijn roeping door stukken uit naslagwerken over te schrijven.28 Teksten
ontlenen hun literariteit aan andere teksten. Schrijven is steeds een vorm van pastiche
of parodie. In het titelverhaal van Jongstra's De psychologie van de zwavel klaagt
het personage P. erover dat zijn ‘laatste verhaal’ nog niet is wat het wezen moet. Hij
‘zit behoorlijk vast’. Waarop de ikverteller hem een gouden raad geeft: ‘Misschien
moet je het eens met een pastiche proberen. [...] Zo ben ik zelf ook begonnen. Een
mooie manier om half anoniem de literatuur binnen te sluipen.’29

Roman en essay als beeldspraak
In de literatuurwetenschap hebben de Yale critics de grens tussen wetenschappelijke
beschouwing en literaire creatie gedeconstrueerd aan de hand van de retoriek, de
beeldspraak, de metaforiek. Zowel de ‘secundaire’ beschouwing als de ‘primaire’
literatuur zou gebouwd zijn op metaforen. De literaire analyse werkt de beelden uit
die in een roman gebruikt worden en doet in die zin ongeveer hetzelfde als die roman.
De essayistische taal is met andere woorden even retorisch, figuurlijk en metaforisch
als de literaire. Er bestaat geen letterlijke taal. ‘All words are metaphors’ en ‘all
language is figurative’ beweert J. Hillis Miller.30 Een metafoor is elke uitdrukking
die over A praat in termen van B. Volgens de postmoderne taalopvatting geldt dat
voor élk woord, aangezien elk woord slechts gedefinieerd kan worden door te
verwijzen naar andere woorden.31
Dat alles een metafoor is, wordt in de postmoderne roman nadrukkelijk getoond,
zowel op het vlak van de essayistische meta-uitspraken als op het vlak van het verhaal.
Laat ik beginnen met enkele meta-uitspraken. ‘Romans zijn beelden,’
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luidt het in Nootebooms In Nederland (1984),32 ‘Kunst is metafoor,’ beweert de
hoofdfiguur van Koen Peeters' roman Het is niet ernstig, mon amour (1996).33 En in
Pop op de bank (1989), een zogenaamde autobiografie van Brakman, wordt de
ikfiguur schrijver nadat hem ‘iets opgegaan [is] van het licht der metafoor, het
vermogen ver uiteengelegen punten even intens als verrassend in verband te
brengen’.34
Ook de verhalende laag van de postmoderne roman is overwegend metaforisch.
Zo worden de totaal uiteenlopende verhalen uit Februari's debuutroman De zonen
van het uitzicht (1989) bij elkaar gehouden door de metafoor van het hongeren: de
kunst moet ascetisch zijn, holtes creëren en koesteren. Dit beeld verbindt de op het
eerste gezicht ongerelateerde verhalen. Op het eind richt de verteller zich tot de lezer:
‘Maar er was geen geschiedenis, zegt u? Het is waar, er was niet veel meer dan een
semantische rapsodie.’35 De geschiedenis - in de narratologische betekenis van de
chronologie der gebeurtenissen - wordt niet gestuurd door de traditionele logica van
oorzaak en gevolg en van temporele opeenvolging, maar wel door de uitwerking van
een aantal cruciale metaforen.
De meeste postmoderne romans danken hun narratief karakter niet aan traditionele
pijlers zoals gebeurtenissen en personages (die zijn erg vaag in de doorsnee
postmoderne roman), maar aan de metaforen die eindeloos omcirkeld en uitgewerkt
worden. De verhaalevolutie in Hertmans' Naar Merelbeke wordt niet gestuwd door
de bekende patronen van de traditionele Bildungsroman, maar door de gespannen
verhouding tussen de centrale beelden van het water (de beek, Pol de paling, de
Beringstraat) en de lucht (de merel, de berkenzaadjes, de engel). In Rachels rokje
(1994) bouwt Mutsaers de liefdesgeschiedenis niet op een traditionele psychologie,
maar op de cruciale metafoor van de plooien in de rok. Het verhaal ontwikkelt zich
als in plooien: aan de buitenkant (of de voorkant) zie je de afstand en de breuk tussen
de plooien, maar daarachter zit de (verhaal)stof die, via een kleine omweg, zorgt
voor de verbinding.
Je zou kunnen verwachten dat dit beeldende karakter leidt tot erg onlogische en
ietwat fantastische verhalen, die helemaal niet meer te verzoenen zijn met een
theoretische en essayistische beschouwing. Maar dat is helemaal niet het geval in
het postmodernisme, dat immers duidelijk maakt hoezeer fantasie en theorie in elkaar
overgaan. Een typisch postmoderne roman beperkt de metaforiek niet tot de laag van
het verhaal, maar bespreekt die beelden ook expliciet in de beschouwende
romanfragmenten. De zonen van het uitzicht bevat talrijke uitspraken over literatuur
en kunst als ‘ecphrasis’, dat wil zeggen als omschrijving en omcirkeling van de
leegte, de afwezigheid.36 Meteen weet de lezer wat zijn taak is: de lege plekken van
deze roman beschrijven. Hij zal in zijn interpretatie de metaforiek van de roman
verder ontwikkelen.
Dat de beeldspraak de postmoderne auteur na aan het hart ligt, blijkt ook uit de
essays die deze auteurs gepubliceerd hebben. ‘Het schrijven dat ik het mijne noem,’
zegt Brakman in de essaybundel De jojo van de lezer (1985), wordt gedragen
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door ‘een zich spontaan aandienende samenhang’, waarvan ‘het eenheidsstichtende
moment eerder is gelegen in een schouw, een cluster van metaforen die roezemoest
van betekenissen, dan in een discursieve samenhang’.37 Het geroezemoes is niets
anders dan het uitspreken, bespreken en uitwerken van metaforen. En in dat
geroezemoes zit zowel het vertellen als het beschouwen, het verhalen als het
filosoferen. Vertelling en essay zijn onderdelen van het geroezemoes dat ontstaat in
en door de beeldspraak.
Een essentieel kenmerk van de beeldspraak is haar onuitputtelijkheid. Metaforen
zijn niet te parafraseren, er blijft steeds een onvatbare rest, een surplus. Dat vormt
de kern van het postmoderne verhaal en essay: ze praten beide over het onvatbare,
ze beseffen beide dat ze slechts beelden hebben om die lege kern te suggereren en
ze weten dat elk nieuw beeld dat ze gebruiken de onvatbaarheid alleen maar vergroot.
In zijn essaybundel Familieportret (1996) zegt Jongstra dat een essay niet in staat is
de kern van het besproken onderwerp bloot te leggen. De traditionele essayist ziet
zijn onderwerp als een gebouw waarvan hij de belangrijkste kamer wil ontdekken.
Jongstra daarentegen zegt: ‘Naar de inhoud van die kamer blijf ik graag raden. Verder
dan detectie van houding, instelling en gemoedstoestand waarmee je voorkomt dat
je die kamer zéker voorbijloopt, ga ik niet.’38 Niet toevallig is deze uitspraak over
het essay alweer metaforisch - er wordt een vergelijking gemaakt tussen het essay
en de kamer. Ook wie essays schrijft en zelfs wie over essays schrijft, schrijft
literatuur, in die zin dat hij of zij via beelden probeert de onvatbare kern te benaderen.
Geen wonder dat je in de essays en de romans van postmoderne auteurs dezelfde
beelden ziet opduiken, en, in hun zog, dezelfde preoccupaties, thema's en
aandachtspunten. Het beeld van de lege kern, de idee van de onvermijdelijke
herschrijving en de al even onvermijdelijke metafictie, de voorkeur voor het onvatbare
-je vindt ze moeiteloos terug in alle essays van postmoderne auteurs. Het academische
essay, dat zogenaamd onpersoonlijk en onliterair is, zul je niet aantreffen in de essay
bundels van schrijvers als Jongstra, Brakman, Krol, Mutsaers en Hertmans. Of
Brakman het nu heeft over Vestdijk, Rilke of Adorno, steeds praat hij in zijn typische
en onmiskenbaar literaire stijl over zijn persoonlijke opvattingen. Als Hertmans een
essay schrijft over de religiositeit in onze profane maatschappij, dan is dat bijna een
handleiding bij zijn roman Naar Merelbeke, die ook gaat over een jongetje dat de
religieuze ervaring buiten de religie gaat zoeken.39 Als Mutsaers over Ponge, Gilliams
en Ensor schrijft, belicht zij thema's die ook in haar narratieve werken centraal staan
en doet zij dat in een stijl die absoluut niet van haar narratieve te onderscheiden is.
Dat Jongstra zijn essaybundel Familieportret noemt, zegt genoeg: de schrijvers die
hij behandelt, worden zijn verwanten. Niet alleen ontdekt hij in hen zijn eigen stijl
en interesses, deze ‘betrekkingswaan’ (de term is van Jongstra zelf)40 zorgt er ook
voor dat zijn stukken over deze auteurs gaan lijken op zijn romans en verhalen, die
vanuit dezelfde betrekkingswaan geschreven zijn.
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Het essay binnen en buiten de roman
De zogenaamde betrekkingswaan betekent niet dat de essays van de postmoderne
romancier niets te melden hebben over het onderwerp en dat ze alleen zouden praten
over de auteur en diens preoccupaties. Integendeel, de postmoderne houding van
essayisten als Hertmans en Jongstra werpt vaak een nieuw en interessant licht op het
onderwerp. Ook hier geldt dat de postmodernist expliciteert wat vaak impliciet blijft,
namelijk dat een essay niet directer over het onderwerp praat dan een roman. Zowel
de romans als het essay gebruiken de omweg van de beeldspraak. Die beeldspraak
is tegelijkertijd persoonlijk en onpersoonlijk: ze sluit aan bij de persoonlijke obsessies
van de essayist en romancier, maar is tegelijkertijd ontleend aan het reservoir van
beelden en verhalen dat de taal is.41
Wat de werken van auteurs als Mutsaers, Brakman en Hertmans laten zien is, dat
de band tussen essayistische beschouwing en verhalend stuk niet alleen binnen de
postmoderne roman erg groot is, maar ook daarbuiten, namelijk in de verhouding
tussen die roman en het essay. Misschien is dit een zoveelste voorbeeld van een
logica die in de postmoderne literatuur eindeloos vaak opduikt en die je schematisch
als volgt kunt voorstellen:42
a: b:: a1: a2:: b1: b2
Als a staat voor de roman (het verhaal, de vertelling) en b voor het essay (de
beschouwing, de filosofie), dan betekent dit: de roman verhoudt zich tot het essay
zoals de narratieve romandelen zich verhouden tot de essayistische en zoals de
narratieve essaydelen zich verhouden tot de beschouwende. Deze logica relativeert
de tegenpolen, aangezien elke pool zijn tegenpool in zich draagt. De roman draagt
het essay in zich en omgekeerd.
Toch wil deze relativering niet zeggen dat het verschil tussen de polen uitgewist
wordt. Een roman is geen essay, al heeft hij er wel veel van weg. De mate waarin de
genregrenzen nog gerespecteerd worden, is misschien een aanduiding van het
postmoderne gehalte. Een schrijver als Gerrit Krol, die in zijn hele oeuvre wetenschap
en letteren met elkaar confronteert, heb ik elders aan de rand van het postmoderne
veld geplaatst.43 Hoewel zijn romans bijna essays lijken, beklemtoont hij, zowel in
zijn romans als in zijn essays, het onderscheid tussen beide genres.
Zo verbindt hij in zijn roman De chauffeur verveelt zich (1973) de letteren met
vrijheid, zachtheid en leegte terwijl hij de wetenschap associeert met gebondenheid,
hardheid en doelgerichtheid. Toch slaagt het verhaal erin die polen op elkaar te
betrekken, waardoor de roman bijna een wetenschappelijk werkstuk wordt, ‘een
naslagwerk voor kantoorpersoneel met hier en daar een kwinkslag’.44 In zijn
essaybundel De schriftelijke natuur (1985) bewerkstelligt Krol iets soortgelijks.
Enerzijds
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brengt hij op allerlei manieren verschillen aan tussen kunst en wetenschap, literatuur
en beschouwing, anderzijds schrijft hij op een zeer literaire, dat wil zeggen
metaforische, manier over die wetenschap. Bovendien - en dit is een inhoudelijke
eerder dan een stilistische of formele kwestie - relativeert hij voortdurend de grenzen
die hij aanbrengt. Bijvoorbeeld: ‘Literatuur is fictie, hebben we gezegd en techniek
is non-fictie. Dit is zeer de vraag. Het verhaal hierboven is danig fictief, inclusief de
techniek die de hoofdpersoon tot een held maakt.’45
Het blijkt dus niet eenvoudig aan te geven waar de bruggen en waar de grenzen
liggen tussen de roman en het essay. Van een totale versmelting is zelden sprake,
misschien in het geval van de encyclopedische roman à la Jongstra en heel misschien
in de als roman te lezen essaybundels van Mutsaers. Dit laatste maakt duidelijk waar
de grensrechter zich bevindt: niet aan de kant van de auteur of de tekst, maar aan die
van de lezer. Uiteindelijk is het de lezer die bepaalt in hoeverre een tekst als een
essay of een verhaal gelezen wordt.

Roman, essay en lezer
Een van de bekendste clichés over de postmoderne literatuur is, dat ze het zwaartepunt
van de literaire communicatie niet meer legt bij de auteur (wat de Romantiek wel
deed) of bij de zogenaamd autonome tekst (wat het modernisme ten dele deed), maar
veeleer bij de lezer. Van Alphen merkt terecht op dat postmoderne romans geen
afgewerkt product presenteren, maar dat ze praten over de manier waarop dat product
totstandkomt: ‘De tekst is “werk in uitvoering” dat met participatie van de lezer tot
een goed eind gebracht kan worden. De lezer is daarmee als een tekst, de tekst als
een lezer: beiden zijn betekenisproducerende instanties.’46 Postmoderne ‘romans
gaan niet over een betekenisvolle wereld, maar over de manier waarop wij, verteller
en lezer, de wereld van betekenis voorzien’.47
Wie een postmoderne roman leest, moet zelf meewerken om van de tekst een
zinvol en samenhangend geheel te maken. Hij moet zijn hersenen pijnigen om de
roman tot een goed eind te brengen. Ongetwijfeld draagt deze intellectuele inspanning
van de lezer in belangrijke mate bij tot de algemeen verspreide indruk dat postmoderne
romans nadrukkelijk beschouwend en essayistisch zijn. Je mag dat beschouwende
en essayistische gehalte voor een groot deel toeschrijven aan de lezer, die zich
gedwongen ziet zijn intellect en zijn literaire kennis te activeren om de tekst van
betekenis te voorzien.
Uiteraard wordt deze activering door de tekst uitgelokt, en meer bepaald door de
drie kenmerken die ik hierboven heb behandeld. Het hoge metafictionele gehalte, de
encyclopedische intertekstualiteit in de herschrijving, en het onoverzichtelijke netwerk
van metaforen nopen de lezer ertoe de tekst op een ‘beschouwende’, zeg maar
essayistische manier te benaderen. Maar dat is geen eenrich-
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tingsverkeer van tekst naar lezer. Het omgekeerde geldt ook. Het is per slot van
rekening de lezer die bepaalt of hij de postmoderne fictie als metafictie zal lezen, de
tekst als een herschrijving van andere teksten, de ontwikkeling als een aaneenrijging
van metaforen.
Een goed voorbeeld van deze door de lezer gestuurde essayistische interpretatie
van de roman, is de bekende analyse die Barbara Johnson maakte van Melville's
verhaal ‘Billy Budd’.48 Zij interpreteert de vier hoofdfiguren van het verhaal als
symbolen voor vier types van lezers. Zij leest de fictie als metafictie, zij ziet de
personages als commentaren op de leeshouding. En ze illustreert dat aan de hand
van metaforen, die in dit geval allemaal te maken hebben met ‘slaan’ en vooral met
‘misslaan’. De vaak vermelde gevechten en vuistslagen verbindt Johnson met het
geweld van elke beschrijving. Literatuur kan aan het beschrevene geen recht doen.
Als de verteller over het personage van Claggart zegt: ‘His portrait I essay, but shall
never hit it’, dan leest Johnson deze metafoor van het slaan (‘hit’) als een
meta-uit-spraak over de noodzakelijke mislukking van de literaire beschrijving. Ook
in die zin is de literaire tekst een essay, een poging.
Net als de metafictie en de metaforiek, is de herschrijving afhankelijk van de lezer.
Wie het vijfde hoofdstuk van Bouvard et Pécuchet niet kent, zal de parodistische
herschrijving niet opmerken. Bovendien kan er slechts sprake zijn van een parodie
indien de lezer ervan uitgaat dat de auteur de intentie had om een bepaalde
voorbeeldtekst te parodiëren. Deze zogeheten ‘inferred intention’ is een constructie
van de lezer die uit de tekst afleidt dat de auteur hier doelbewust zinspeelt op een
andere tekst.49 Als die intentie er volgens de lezer niet is, dan spreekt hij van plagiaat,
van een flauwe imitatie of een onbedoelde parodie (wat niet bepaald een positief
oordeel inhoudt).
Als ‘inferred intention’ hanteert de lezer niet alleen de hypothese van de
doelbewuste intertekstualiteit, maar ook die van de doelbewuste literarisering. Essays
van postmoderne auteurs hebben - precies door de metafictie, de herschrijving en de
metaforiek - een hoog literair gehalte. Volgens de afgeleide intentie, heeft het essay
onmiskenbaar esthetische bedoelingen en functioneert het niet als een overwegend
instrumenteel genre dat kennis wil overdragen. Het postmoderne essay is geen
hulpmiddel. Het is een literaire tekst, waarbij de formulering en de esthetiek even
wezenlijk zijn als de zogenaamde inhoud. Er wordt bovendien geen kant-enklare
kennis overgedragen, want de lezer moet die kennis zélf construeren en distilleren.
Dat doet hij op dezelfde manier als bij een roman: door de beelden in hun
ontwikkeling te volgen, door de eindeloze doorverwijzingen na te speuren, en door
de meta-uitspraken te bestuderen. Kennis en esthetiek gaan hier hand in hand, net
als beschouwing en verhaal.
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Kleine genealogie
De nauwe band tussen vertelling en beschouwing in de postmoderne letteren, komt
uiteraard niet uit de blauwe lucht gevallen. In de literatuurwetenschap hebben heel
wat recente benaderingen beklemtoond dat de literatuur een vorm van wetenschap
is en omgekeerd. Ik beperk me hier tot vier voorbeelden. Het Franse poststructuralisme
van auteurs als Derrida en Deleuze laat zien hoezeer de filosofie en de
(mens)wetenschap gebruikmaakt van narratieve, literaire procédés. Zij doen dat
trouwens zélf in hun beschouwende werken. Hier sluiten de al eerder vermelde Yale
critics bij aan. Zij lezen literaire teksten als literatuurwetenschappelijke teksten, en
omgekeerd.
In dezelfde traditie passen de talrijke recente theorieën over fictie als metafictie.
Literatuurwetenschappers als Currie, Hutcheon en Waugh laten zien dat fictionele
teksten steeds ook beschouwingen over de zogenaamde realiteit zijn. Voor de
postmoderne fictie geldt dat op een extreme manier omdat die de zogenaamde realiteit
ziet als een fictie en de zogenaamde beschouwing als een verhaal.50 Het New
Historicism beklemtoont de band tussen de historische beschouwing en het literaire
verhaal. Zo toonde Hayden White al in de jaren zeventig dat de historiografie
evengoed een plot en personages construeert als een roman: ‘The important point is
that every history, even the most “synchronic” or “structural” of them, will be
emplotted in some way.’51 Dat besef is ook doorgedrongen in de taalkundige en
literaire geschiedschrijving, waar sprake is van Het verhaal van een taal en waar de
literire geschiedenis vervangen is door een geschiedenis.52
Typisch aan deze theoretische benaderingen is niet alleen hun narratief karakter,
maar ook hun hoge mate van zelfbewustheid. Ze beseffen erg goed dat ze de literaire
tekst nooit ‘an sich’, als zuivere literatuur zullen vatten. Ze expliciteren het ‘geweld’
dat ze die tekst aandoen, en pretenderen dus helemaal niet dat ze die tekst voor
zichzelf laten spreken. Op die manier benadrukken deze benaderingen dat de studie,
interpretatie en lectuur van literaire teksten onvermijdelijk een vermenging is van
letteren en wetenschap, vertelling en beschouwing. Ik beweer niet dat de postmoderne
roman essay en vertelling mengt omdat dat ook gebeurt in de hedendaagse
literatuurtheorie. Ik denk wel dat de literaire praktijk en theorie uitingen zijn van een
verwante visie, die zich vandaag in tientallen domeinen manifesteert en die ervan
uitgaat dat élke uiteenzetting narratief is.
Voor de postmoderne roman-als-essay is de literaire genealogie uiteraard
belangrijker dan die van de literatuurwetenschap. Zoals Jongstra aangeeft in zijn
essaybundel Familieportret, heeft het postmoderne proza een respectabele afstamming.
De voorvaders zijn volgens hem te vinden in het ‘opengewerkt proza, waarin
schrijvers naast het lopende verhaal veel vertellen over het vertellen (het schrijven)
zelf’. Hij vergelijkt dat met ‘het Centre Pompidou: de constructie is van buitenaf
zichtbaar, of beter, het gebouw zelf gaat schuil onder alle mogelijke
bouwkundigheden, die normaliter aan het oog worden onttrokken’.53 Schrijvers als
Ster-
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ne, Multatuli en Gogol hebben dergelijke opengewerkte romans geschreven. Bij hen
etaleert het verhaal de conventies waarop het gebouwd is, het laat zien hoe het in
elkaar zit en het is dus meteen een beschouwing over verhalen en ruimer: over onze
manieren om de werkelijkheid op een zinvolle manier op te bouwen.
Zo beschouwd is het postmoderne proza een telg uit de familie van de antiroman,
dat wil zeggen de roman die zijn eigen vooronderstellingen in het verhaal etaleert
en ter discussie stelt. In de recente geschiedenis behoren de nouveau roman en het
Andere Proza tot deze strekking. De postmoderne roman onderscheidt zich van die
verwanten, ten eerste door een grotere nadruk op het vertellen zelf (er wordt niet
echt veel verteld in de nouveau roman, er gebeurt erg weinig) en ten tweede door de
onophoudelijke ontplooiing van metaforen. Als gevolg daarvan etaleert de
postmoderne roman nog meer dan zijn voorvaderen de fictionaliteit van elke
zingeving. Hier is geen plaats meer voor het streven naar de quasi-objectieve,
filmische weergave, dat de nouveau roman kenmerkte. Het (weliswaar vaag)
neomarxistische kader dat regelmatig in het Andere Proza van auteurs als Vogelaar
en Polet opdook, zal je ook niet vinden in de postmoderne roman. Misschien zitten
er nog wel meer beschouwingen in de postmoderne roman dan in de nouveau roman
en in het Andere Proza, maar die beschouwingen zijn tegelijkertijd veel verregaander
geabsorbeerd in de narratieve fictie en het metaforische netwerk. Ze zijn in die zin
minder uitleggerig.
Als je deze historische afstamming inruilt voor de synchrone vergelijking, zie je
dat de vermenging van verhaal en beschouwing naadloos aanluit bij de internationale
context van het postmoderne proza. Bij auteurs als Borges, Nabokov, Calvino en
Barnes lijken de verhalen vaak parodistische essays en omgekeerd. Wat opvalt als
je die mengvormen met elkaar vergelijkt, is dat ze stuk voor stuk het geloof in een
betrouwbaar én aanwijsbaar beginpunt verwerpen. Traditioneel wordt ervan uitgegaan
dat het essay een realiteit weergeeft die vooraf bestaat, terwijl de fictie een nieuwe
pseudo-realiteit creëert. De postmoderne verweving van beide laat zien dat het essay
én de vertelling de realiteit creëren. Er is ook in het essay geen ‘vooraf’, geen
beginpunt dat in de tekst weergegeven, bestudeerd en onthuld wordt. Zo gaat de
hoofdfiguur van Barnes' roman Flaubert's papegaai (1984) op zoek naar de ‘echte’
papegaai die model gestaan zou hebben voor de vogel in Flauberts verhaal ‘Un coeur
simple’. Hij ontdekt dat die oorspronkelijke papegaai een fictie is. En daarover schrijft
hij een fictief werk, een roman, die alles van een essay heeft: een biografie, een
literatuuroverzicht, een lexicon, een receptiestudie enzovoort. Al die essayistische
onderdelen worden steeds gerelativeerd: er worden totaal verschillende biografieën
gepresenteerd en er wordt veel aandacht besteed aan werken die Flaubert had kunnen
schrijven.
De fictionalisering van het essayistische spreekt ook uit ‘Een vergeten dichter’
van Nabokov. In het begin denk je dat je een essay aan het lezen bent over een fictieve
dichter Konstantin Perov, maar het tweede hoofdstuk is onmiskenbaar een verhaal,
dat heel wat spottende beschouwingen over het literaire essay bevat.54 De
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moraal van het verhaal lijkt duidelijk op die van Jongstra's essay over Reynhoudt:
het is een illusie te denken dat de essayistische beschouwing over een schrijver en
zijn werk de ‘echte’ auteur en de ‘echte’ tekst vat. Wat ze vat, is een fictie, net als
een vertelling. Dezelfde idee vind je in Borges' essayverhaal ‘Pierre Menard, schrijver
van de Don Quijote’, dat laat zien dat alleen de kopie recht doet aan de literaire tekst
en dat elke interpretatie een vervorming en vooral een andere literaire tekst
voortbrengt.55 Ook Calvino's roman De onzichtbare steden (1972) toont dat de
verhalen en beschouwingen over steden teruggaan op de fictie van de stad aller
steden, het fantastische Venetië.
De verregaande fictionalisering van het essay heeft uiteraard ook gevolgen voor
mijn beschouwingen. Ook ik heb hier een verhaal verteld met hoofd- en nevenfiguren.
Ook mijn hoofdthema's - zoals de metafictie, de herschrijving en de beeldspraak maken deel uit van een narratieve structuur. Ook mijn chronologie is een plot: de
diachrone en synchrone verwantschappen die ik hier aanhaal zijn geen getrouwe
weergaven van een ‘echt en feitelijk gegeven’, maar constructies, waarvan ik slechts
hoop dat de lezer ze niet onthaalt op de manier van de literaire redacteur Paula: ‘Ik
word doodziek van al dat gemystificeer.’
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Het essay, een schimmig genre
Maarten Doorman
Wat een essay precies is weet niemand. Maar als het ergens door gekenmerkt wordt,
dan is het door inconsequentie.
De grenzen tussen essay, wetenschappelijk artikel of krantenstuk zijn meestal
moeilijk te trekken. Mijn schrijven zweeft als een strandbal in die driehoek van
literatuur, wetenschap en journalistiek. En omdat de bal groot en rond is past hij
nooit precies in één hoek. Toch hecht ik sterk aan het onderscheid tussen wetenschap
en literatuur, een onderscheid dat in mijn officiële vak, de filosofie, vaak onder vuur
ligt.
Veel filosofen dichten zich als wetenschappers namelijk een speciale status toe,
een status die ze ontlenen aan het idee, dat filosofie meer kan dan gewone wetenschap.
Ze houdt zich immers bezig met metafysische of ontologische kwesties, met zaken
die niet op een gewone, dat is wetenschappelijke, rationele, discursieve, systematische,
manier gezegd of onderzocht kunnen worden. Daarom moet of kan ze zich bedienen
van literaire middelen, menen zij, van suggestie in plaats van redenering, van tonen
in plaats van aantonen, van aangeven in plaats van geven.
Het is een zwaktebod. Wie wetenschap bedrijft, ook de efemere wetenschap van
de filosofie (die wetenschap is zolang ze aan de universiteit verwijlt), moet in beginsel
klaar staan om toe te lichten en te verdedigen wat hij beweert. Wie literatuur schrijft
niet. De schrijver of dichter is nooit verplicht te antwoorden op vragen naar de
bedoeling van het werk en wie die vragen stelt aan de schrijver of dichter heeft niet
begrepen wat literatuur is. Literatuur is namelijk altijd ook wat het niet is.
Is het essay literatuur? Ja. Maar het beweert toch, en is immers per definitie geen
fictie? Dat is waar - het bevindt zich aan de rand van de literatuur. Het is een
schimmig genre. Als het louter beweren en bewijzen is, en niet ook iets probeert,
aftast, ja suggereert, als het precies past in de hoek van krantenstuk of
wetenschappelijk artikel, dan is het geen essay. Alleen zie je dat aan het stuk zelf
niet steeds even goed af.
Het gaat natuurlijk om de stijl, en in een essay heeft die iets persoonlijks. Dat vind
je echter ook in de krant. En alfa- en gammawetenschappers, althans de betere,
ontwikkelen evenzeer een eigen stijl. Wat een stuk is, hangt wellicht eerder af van
het medium waarin het verschijnt.
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Zelf noem ik een stuk van mij zelden een essay. Anderen doen dat. Misschien moet
ik eens een aantal stukken bundelen in een boek met de ondertitel: essays. Dan kom
ik er niet meer onderuit. Maar vanaf dat ogenblik zoemt onophoudelijk het soort
vragen door mijn hoofd dat ik van de latere Wittgenstein heb geleerd, waar hij me
mee heeft aangestoken en dat duidelijk maakt dat niks van zichzelf is wat het is, en
dat alles pas betekenis krijgt in een concrete steeds veranderende context. Gedachten
die het schrijven over deze dingen vrijwel zinloos maken. Niet voor niets verzucht
Wittgenstein in zijn Filosofische Onderzoekingen (par.261): ‘Zo kom je bij het
filosoferen uiteindelijk op een punt waar je alleen nog een ongearticuleerde klank
zou willen uitstoten.’
Daar biedt het essay uitkomst.
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Omtrekkende bewegingen
Essayistiek als deel van het moderne schrijverschap
Marianne Vogel
Verbindingslijnen
Een essay is een stuk met een ‘omtrekkende en altijd ongewisse beweging’, zegt
Cyrille Offermans in zijn essaybundel Sporen van Montaigne (1994, 135). Dat is
een elegante definitie, die meteen verklaart waarom er zoveel soorten essays zijn.
Alle auteurs hebben zo hun eigen methode om een onderwerp te besluipen en het al
schrijvend nader te komen. Toch vallen er soms ineens eigenaardige verbindingen
op tussen verschillende essayisten. Het kan om kleine en heel uiteenlopende zaken
gaan. Zo vertelt de ik-figuur in Anneke Brassinga's Hapschaar (1998) dat de
verwarming eens met Nieuwjaar uitgevallen was, zodat ze die vriesdag in bed
doorbracht onder dekens en jassen, luisterend naar fuga's. ‘Gedachten stokten, fuga's
verdwarrelden in los getinkel, imbeciele klankdoezel drukte de schedel samen, niets
voerde daarbinnen nog bevel over het lichaam dat als een takkenbos onder metersdikke
sneeuw lag, morsdood maar goed opgeborgen.’ (210) De ‘ik’ beschrijft hier de
reductie van het denkende wezen tot een zuiver zijn. Dat is een ervaring die vaker
terugkomt en een motief in Brassinga's werk vormt, maar ook onmiddellijk doet
denken aan Charlotte Mutsaers. Haar essaybundel Hazepeper (1985) begint immers
met de mededeling: ‘Mutsaers is mijn naam en dat betekent takkenbossen.’ (9) De
link tussen deze twee schrijvers is gelegd, ook als de gedachten in Hazepeper
vervolgens een andere kant uit blijken te gaan dan in Hapschaar. In Hapschaar vindt
men ook een fascinatie voor ‘Huisraad’, wat de titel is van het tweede hoofdstuk.
Daarin staan korte overpeinzingen naar aanleiding van woorden als ‘vergiet’,
‘tandenborstel’, ‘spiegels’ en ‘boodschappentassen’. Intrigerend is dat de tekstjes
associatief en geestig-absurdistisch zijn, en slechts weinig informatie geven over de
voorwerpen zelf. Brassinga publiceerde eveneens een dichtbundel Huisraad (1998).
Deze titels roepen direct een andere essayist, dichter en prozaïst in gedachten: Huub
Beurskens. Over huisraad schreef Beurskens niet in zijn essays, maar wel in een
dichtbundel met dezelfde titel. Hij gaf die pas in Bange natuur en alle andere
gedichten tot 1998 (1997) aan de openbaarheid prijs. Weer zijn twee schrijvers
verbonden, en nieuwsgierig begint de lezer te onderzoeken hoe
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Beurskens' huisraad eruit ziet in vergelijking met dat van Brassinga.
Beurskens - van wie pas middenjaren negentig algemeen bekend werd dat hij een
beeldende opleiding heeft gehad en ook als schilder zeer productief is - heeft veel
geschreven over de schilderkunst. In zijn essays wordt het figuratieve, waar zijn
eigen onder werk valt, nadrukkelijk verdedigd tegen de overmacht van de abstractie.
Zo bevat ‘Bloemen voor Mondriaan’ (Circus Fernando, 1995) een pleidooi tegen
Piet Mondriaan en voor de bloemenschilderijen van Jacques van Erven, voor
lichamelijkheid en zintuiglijkheid, ‘de tijd nemen, zich de tijd gunnen om te kijken,
gewoon naar het nabije, met plezier, onbaatzuchtige inspanning, aandacht en
verwondering’ (120). De associatie met dubbelkunstenaar Mutsaers ligt voor de
hand. Zoals Paul Hefting heeft opgemerkt, kan men haar beeldend werk rekenen tot
de richting De nieuwe figuratie, die zich afzette tegen de abstracte en conceptuele
kunst. Het verrast dan ook niet dat er in ‘Typoëten en theepoëten’ (Kersebloed, 1990)
wordt gespot met ‘typoëten’ als Mondriaan, die abstracte kunst maken van
typografische of tekenachtige elementen.
Natuurlijk hebben ook anderen het woord ‘takkenbossen’ in hun vocabulaire, schrijven
ze over huisraad of zijn ze dubbelkunstenaar met een voorkeur voor figuratieve
beeldende kunst en een hekel aan Mondriaan. Toch ben ik geboeid door de combinatie
van deze drie schrijvers, die allen zowel essays als romans, verhalen en/of poëzie
hebben gepubliceerd. Hoe langer men hun werk leest, hoe meer verbindingslijnen
er opvallen. Ik noem een paar voorbeelden. Huub Beurskens en Charlotte Mutsaers
hebben allebei over Francois Ponges Le Carnet du bois de pins geschreven
(respectievelijk in Zeepijn, 1999, 29-45 en Buitenwegen 1992, 180-188). Beiden zien
een verband tussen flipperkasten en literatuur: Beurskens vergelijkt het schrijven
van essays met flipperen (Circus Fernando, 7-9), Mutsaers drukt Dave Morices
cartoon The Pinball Manifesto - ‘every poem should be like a game of pinball’ - af
(Zeepijn, 185). Mutsaers schrijft in Kersebloed (73-81) en Zeepijn (146-148) over
De schreeuw van Edvard Munch, bij Anneke Brassinga staat dit schilderij op het
omslag van Huisraad. Brassinga en Beurskens schrijven alletwee in respectievelijk
Zeemeeuw in boomvork (1994) en Hollandse wei (1990) over de dood en Christus
in drieëndertig gedichten. In Beurskens' vroege werk spelen stenen als symbool van
onsterfelijkheid een grote rol, en ook Brassinga prijst naar aanleiding van het boek
Stenen van Roger Caillois het ‘stenige, dode en daardoor onsterfelijke’ (Hapschaar,
160). Enzovoorts. De fascinatie wordt alleen maar sterker als het bij zorgvuldig
herlezen eerder om verschillen dan om overeenkomsten blijkt te gaan. Al zijn de
intertekstuele momenten grotendeels toeval, ze bieden een bijzonder zicht op het
betreffende werk; er gaat onverwachts een kleine deur open die toegang verschaft
tot de intieme wereld die erachter ligt.
Deze drie werelden wil ik hier nader onderzoeken. Brassinga, Beurskens en
Mutsaers zijn allen zowel essayist als dichter en/of prozaïst, zodat ze daarbij de vraag
uitlokken wat voor aandeel hun essays in hun oeuvre als geheel hebben. Omdat
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hun onderlinge verschillen een zinvolle reflectie over dit type schrijver mogelijk
maken, zal ik tevens bekijken hoe de essayistiek zich in hun schrijverschap verhoudt
tot het overige literaire werk. Naast deze kwestie zal ook het essay als genre ter
sprake komen.

Het essay als ‘Wille zum Ausdruck’
Anneke Brassinga heeft het kleinste oeuvre van de drie personen die hier in het
middelpunt staan. Het bestaat uit zeven dichtbundels - de eerste was Brassinga's
debuut (1985) - en twee prozaboeken. Terwijl haar eerste prozaboek, Hartsvanger
(1993), nog de verklarende ondertitel ‘zeer verspreide geschriften’ draagt, heet het
tweede slechts Hapschaar. In hoeverre bevatten deze publicaties essays? Dat hangt
vanzelfsprekend van de gehanteerde definitie af, waarbij het bekende probleem is
dat het essay geen duidelijk af te bakenen genre is. Er is veel geschreven over het
twintigste-eeuwse essay en de veranderingen die het heeft doorgemaakt. Klaus
Beekman (1998) heeft erop gewezen dat het essay vaak niet meer met
logisch-retorische middelen persuasief wil zijn; het ‘narratieve of romaneske essay’
(355) domineert tegenwoordig. Maarten van Buuren (1993) ziet als voornaamste
ontwikkeling dat essays korter zijn geworden, columnachtiger, minder filologisch
en ontoegankelijk. Een ander facet, dat in Engels- en Duitstalige publicaties veel
aandacht krijgt en ook door Beekman wordt aangestipt, is dat essays veelal niet meer
als zodanig herkenbaar zijn, omdat het essayisme een algemene houding is geworden
die alle genres heeft omgevormd. Deze overtuiging zijn bijvoorbeeld De Obaldia
(1995) en Schärf (1999) toegedaan. Vooral Schärf interpreteert dit essayisme negatief.
Het doel van Michel de Montaigne, schrijft hij, was om ‘das Subjekt als Herr und
Knecht im eigenen Haus zu profilieren, er [het essayisme, MV] ist dabei, das Subjekt
oder auch nur seine Restbestände mit affirmativer Geste endgültig zu löschen.’ (17)
Schärf ziet dus voornamelijk een verval van het subject en van de subjectpositie. Het
utopische element zou hierdoor uit het essay verdwenen zijn.
Mijns inziens zijn de genoemde punten elk voor zich onvoldoende, maar geven ze
bij elkaar een goede karakterisering van het huidige Nederlandse essay, al zou ik die
niet negatief willen opvatten: men neigt tot een narratieve in plaats van argumentatieve
schrijfwijze, de teksten zijn vaak kort en persoonlijk, en men doet weinig pogingen
om een mening objectief en als onomstotelijke waarheid te presenteren. Twijfel,
ironie, subjectiviteit overheersen. Qua vorm valt er echter geen genredefinitie te
geven, essayisten maken hun omtrekkende en ongewisse bewegingen op de meest
uiteenlopende manieren. Een bruikbare, open omschrijving van Christian Schärf lijkt
me dat het essay een tekst is waarin een ik zich in een complexe wereld tracht te
oriënteren, op zijn eigen manier omgaat met de vraag hoe
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men denken en handelen kan. Het essay als ‘den immer wieder offenen, immerfort
schwierigen Raum, in dem das Subjekt und der Wille zum Ausdruck
aufeinanderstoßen.’ (9)

Takkenbossen
Met het bovenstaande als uitgangspunt zou ik Hartsvanger deels tot het genre essay
willen rekenen, en Hapschaar helemaal. Hartsvanger heeft vijf betogende,
argumentatieve essays over Hermann Broch, Denis Diderot, E.M. Forster, John Keats
en Marcel Proust. Een persoonlijker essay is ‘Het lichaam denkt’, een beschouwing
over literair vertalen. Nog opvallender is het essaygroepje ‘Drie defianties’, dat vol
woordspel en associaties zit, een aanpak die in Hapschaar voortzetting vindt.
Daarnaast komen andere genres voor: dagboekfragmenten van A. Tuinman Brassinga's vroegere pseudoniem -, een verslag over een reis naar India en brieven
die over een literair verblijf in Schotland berichten.
In Hapschaar grijpt Brassinga niet meer terug op de traditie die betogende,
afgeronde essays eist. Fascinerend is dat het boek, als men de inhoudsopgave bekijkt,
sterker als eenheid is gecomponeerd dan Hartsvanger. Het heeft drie delen, waarvan
de eerste twee zes hoofdstukken hebben, het derde deel heeft drie hoofdstukken.
Maar bij het lezen blijkt het tevens in vijf bestanden verdeeld te zijn, die de titels
‘geld’, ‘winst’, ‘verlies’, ‘balans’ en ‘thuis’ dragen en niet altijd overeenkomen met
het einde van een hoofdstuk. Bovendien vallen de meeste hoofdstukken in fragmenten
uit elkaar; men kan het boek beter vergelijken met Couperins ‘haarfijne huiverende
muziekjes die naar geen climax of wending toe gaan’ (Hapschaar, 215) dan met een
symfonie, zoals Bas Groes (1999, 414) voorstelt. De logica van de inhoudsopgave
wordt dus door de daadwerkelijke indeling ondergraven.
Inhoudelijk zijn er evenmin logisch argumenterende teksten meer te vinden. Ze
hebben wel duidelijk een reflectieve component, zodat ik ze voorlopig als essay zal
beschouwen (aan het eind kom ik hier nog op terug). Het gaat om het zoeken naar
een existentieel houvast, hier vecht een subject letterlijk om mogelijkheden zich uit
te drukken en niet ten onder te gaan. Alle stukken zijn in meerdere of mindere mate
associatief, hallucinerend wild, prachtig en beangstigend krankzinnig. De aan het
begin geciteerde ervaring om als morsdode takkenbos onder de sneeuw te rusten, is
enerzijds die van een puur, zuiver zijn. Anderzijds wordt hier de doodsdrift
gethematiseerd, het verlangen om niet meer aan het leven mee te doen, weg te smelten
tot er niets meer over is, en dat lijkt belangrijker te zijn. Deze kant van het
‘takkenbos-verlangen’, zoals men het zou kunnen noemen, keert in allerlei andere
beelden terug. Eén verzuchting luidt: ‘ach, kon ik me er maar bij neerleggen dat ik
als mens ben geboren en niet als een van die nu zienderogen vergelende
kastanjeblaren, geschud door een rabiate wind.’ (213) Deze ik-figuur wil een
kastanjeblad zijn, een windvlaag, een lichtval die ‘tussen twee uur en half drie
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geluidloos door een hoek van de erker kruipt’ (214), een tafelkleed ‘vol kringen, als
brilleglazen die in de lucht staren waaruit de regen drupt.’ (76)
Niet voor niets heeft Hapschaar een hoofdstuk ‘Eten’. Hierin komt de afkeer van
voedsel tot uitdrukking, gerubriceerd onder kopjes als ‘Dieet’ of ‘Kafka's maag’.
Het autobiografische element blijkt bij het kopje ‘Bras’ - het hoofdbestanddeel van
de naam ‘Brassinga’ -, waar de definitie van het Woordenboek der Nederlandse Taal
wordt aangehaald: ‘alle eten dat er vies uitziet, hetzij wegens de bestanddelen of de
toebereiding, hetzij doordat er in gemorst is: vieze brij, walgelijk eten’ (43). Weliswaar
zijn de formuleringen vaak geestig:
Poëten moeten niet eten. Zij leven van de wind in hun darmsnaren en
daarbuiten. Marsman was een marsman, Bloem een verstoven snuifje voos
roggemeel, Gorter een kloeke fles jonge klare, Racine de wortel uit een
kwadraat en Dèr Mouw rook naar Brahma's oksellucht bij gebrek aan
meid. (48-49)
Desondanks gaat het om een uiterst serieus probleem. Achter het vaak gebruikte
woord ‘vasten’ gaat de ziekte anorexia nervosa schuil, die voortkomt uit gevoelens
van machteloosheid en de weigering om betrokken te zijn. Zoals de ‘ik’ opmerkt:
‘Wie door te vasten heilig wil worden is immers maatschappelijk en biologisch
irrelevant en wil niets liever.’ (41)
Al met al lijkt het ‘takkenbos-verlangen’ in de eerste plaats een verlangen naar
versterven en sterven te zijn. Maar het laatste citaat laat zien dat het ook een kritiek
op de maatschappij is. De ‘ik’ wil zich niet ‘maatschappelijk relevant’ gedragen. In
het hoofdstuk ‘Algemene beschouwingen’ zegt ze geen opinies te willen hebben
over ‘ziektekostenverzekeringsvergoedingen voor leesbril en voetenzak, over ku en
subs, tropisch hardhout en hoogbouw aan de Costa Brava.’ (213) Wat dan? ‘Ik wil
onverlet worden gelaten. (...) Ik wil mijzelf onverlet laten. Daartoe begeef ik mij in
hachelijke situaties, om te beproeven of het al lukt. Zoals: gedichten schrijven.’ (218)
Hiermee wordt het dichterschap een oefening om zichzelf, en tevens de wereld, niet
aan te tasten. Het gaat om het respecteren van het zijn en het leven als zodanig; Meijer
(1993) wijst in dit verband op de mystieke inslag van Brassinga's werk. Uiteindelijk
is het ‘takkenbos-verlangen’ dan toch een - gevaarlijk - mengsel van doodsdrift en
levensdrift tegelijk.
Charlotte Mutsaers draagt, zoals we aan het begin van Hazepeper te horen krijgen,
een naam die ‘takkenbossen’ betekent. Hoe wordt dat gegeven vervolgens gebruikt?
Net als Brassinga schrijft Mutsaers - beiden prachtig geportretteerd door Dorinde
van Oort (1994) - over de onaangename associaties bij de eigen naam. In Hazepeper
wordt de takkenbos als bundel roeden geïnterpreteerd, als fasces, en dus als symbool
van het fascisme. Deze optiek is kenmerkend voor Mutsaers' werk, waarin het kwade
altijd ergens, hoe verborgen ook, aanwezig is. De reddingspoging die de ik-persoon
onderneemt, is dat ze de verplichte, opgedrongen naam afwijst
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en een nieuwe kiest: ‘Mutshaas wil ik heten!’ (9) Met de haas heeft de ‘ik’ een sterke
affiniteit; hij is een eenling, ontembaar en niet schattig, in tegenstelling tot het konijn.
(Terzijde: op zo'n moment denkt men onvermijdelijk aan Beurskens' autobiografische
mijmeringen Slapende hazen uit 1985.) De ‘ik’ vertoont zelf ook overeenkomsten
met de haas. Ze is net zo ontembaar, ze manoeuvreert zichzelf voortdurend in een
positie waarin ze als eenling tegen een consensus moet vechten en haar liefdes moet
verdedigen, in Hazepeper voornamelijk die voor hazen, Napoleon en komkommers.
Daarentegen is in Brassinga's Hapschaar juist de gelíjkenis met de mutsaer van
belang, omdat het doel is om op existieel niveau te overleven en zaken onverlet te
laten.
Het ligt voor de hand dat Mutsaers' strijdbare werk vaker over maatschappelijke
kwesties gaat dan dat van Brassinga. Veelvuldig is er kritiek op het kappen van
bomen, de zure regen, de onttovering van de wereld, de jacht op dieren, dierproeven
en de kwelling van dieren in het algemeen. Een voorbeeld hiervan is ‘Visschandaal’
in Kersebloed, dat de onthulling van het standbeeld van Cornelis Lely op de
Afsluitdijk beschrijft: ‘“Lely is een moordenaar, want,” zei ik, “wat heeft hij eigenlijk
met de vissen gedaan?”’(91)
De zelfgekozen naam ‘Mutshaas’ is nog in andere opzichten van belang. De verteller
heeft een verrassende wijze van argumenteren, ze slaat in haar teksten graag verbale
haken, naar het een haas betaamt. Verder is de ‘ik’ jaloers op de haas, verlangt naar
de wereld van de haas, wil eigenlijk een haas worden, of algemener gezegd éen van
de dieren waar zij van houdt. Men stuit hier op een verlangen naar dierwording, naar
‘vurige vachten en donzen omhulsels’ (de titel van de eerste afdeling in Paardejam).
Dat verlangen doordesemt Mutsaers' essaybundels Hazepeper, Kersebloed, Paardejam
en Zeepijn, evenals haar andere boeken: de emblematabundel Het circus van de geest
(1983), de beeldverhalen Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw (1986) en Hanegeschrei
(1989), en de romans De markiezin (1988) en Rachels rokje (1994). Op de hier
gebruikte genre-aanduidingen kom ik nog terug.
Waarom een ‘donzen omhulsel’ zo belangrijk is wordt uitgelegd in ‘Flauberts
distelvink’ (Paardejam). Vogels maken namelijk de dienst uit. ‘Zij zijn tenslotte de
enige die de samenhang van de wereld een beetje kunnen overzien.’ (162) En omdat
mensen daar, tijdens hun vervoer als baby door de ooievaar, van hebben mogen
proeven, hebben ze ‘een levendig heimwee naar die gelukzalige, vogelvrije, ja hemelse
staat.’ (162) Paardrijden kan dit heimwee enigszins bevredigen, blijkt in ‘Pegasisch’
in dezelfde bundel. Tenminste, als men een echte rijbroek met flappen opzij draagt.
Zo'n rijbroek ‘geeft het paard vleugeltjes en het paard geeft die vleugeltjes aan jou.
Is het het idee of is het het gevoel? Wat maakt het uit. Als je maar de lucht ingaat.’
(187)
De ‘vurige vachten’ komen in Rachels rokje ter sprake. Plooi - dat wil zeggen
‘hoofdstuk’ - negen draagt de ondertitel ‘waarin een vrouw verandert in een teef’.
De liefde van Rachel Stottermaus voor Douglas Distelvink, die niet voor niets een
vogel-
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naam draagt, maakt dat zij hondentrouw en apporteerlust voelt. ‘De wet van de
hartstocht zegt: Baas en Teef. Trots heeft daar niets mee te maken. Verstand ook
niet. Verrukking alles.’ (54) Zulke metamorfoses van mens naar dier representeren
altijd geluk, bevrijding, een paradijselijke staat of op zijn minst ‘beschermende,
leefbare ruimten’ (Offermans 2000, 144).
Het werk van Brassinga en Mutsaers lijkt in zoverre op elkaar dat de
‘takkenboswording’ en de dierwording allebei het verlangen naar een welhaast
onbereikbare toestand zijn. Dat verlangen is in hun teksten een grote stuwende kracht.

Huisraad
Om een heel andere soort verbinding gaat het bij het tweede punt: huisraad à la
Brassinga en à la Beurskens. Zoals gezegd heeft Anneke Brassinga in Hapschaar
een hoofdstuk aan huisraad gewijd en ook een dichtbundel die naam gegeven. Als
we de laatste nader bekijken, blijkt die echter niet of nauwelijks over huishoudelijke
voorwerpen te gaan. Een enkele recensent heeft haar dat ook verweten.1 Ten onrechte,
want in het gelijknamige gedicht is de in plaats van het huisraad bedoeld, dus
‘lekenraad’, een betekenis die de ik-figuur in Hapschaar beschrijft (26). De tekst
van ‘Huisraad’ is daarom in de aanvoegende wijs geformuleerd. De eerste strofe
luidt: ‘Mijd zondagmiddagglibberpuddinggroen, / het bospadzeeflichtstralende;
verdrijf uzelf / uit kroondomeinnatuurwoudlopersparadijsjes / eer hete Satansadem
van gezinshoofd ei kookt.’ (8)
Het duurt even voordat men een weg vindt in Brassinga's taal vol neologismen en
absurdistische combinaties. Men kan deze strofe lezen als een ‘afkeer voor gezapige,
zondagse gezinsuitjes’ (Brems, 1999, 116). Maar het woord ‘Satan’ verwijst naar
meer: het kwade komt, en de mens krijgt het advies voor die tijd de natuur te verlaten.
In de drie volgende strofen wordt gesproken over de ‘laatste dagen’ en de verwachting
van ‘neerslag van liefde’ en ‘skeletdwaalsterrennevelscharen’. Er worden zowel
associades opgeroepen met de atoombom en de Apocalypsus als met het einde van
een liefde.
Dat is een sombere thematiek, en tekenend voor het recente werk van Brassinga.
Ook in haar nieuwste dichtbundel Verschiet (2001) en in Hapschaar nemen verlies,
dood, depressie een grotere plaats in dan vroeger. De dood was in Hartsvanger al
geen onbelangrijk thema, zoals de titel laat zien. ‘Vergeet mij: en hij / suist neer, de
hartsvanger, angel des doods’ (227) luidt het eind van een gedicht in de Schotse
brieven. Maar Hapschaar is veel sterker doortrokken van de dood, die opnieuw is
verbeeld in de titel. Aan het begin van het boek worden zes betekenissen van
‘hapschaar’ uit Van Dale geciteerd, en een zevende wordt toegevoegd: ‘De schaar
die ons dieper in het vlees en het karkas grijpt dan wij kunnen overleven’ (13). Toch
is de dood niet het enige, zoals al bleek uit het ‘takkenbos-verlangen’, dat

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

319
doods- en levensdrift tegelijk is. Eenzelfde ambiguït heeft het ‘huisraad’-hoofdstuk.
Interessant is dat in de zesentwintig stukjes hiervan behalve vergieten, tandenborstels,
boodschappentassen en bestek bijvoorbeeld ook gemeenteschoffels de revue passeren.
Onder het kopje ‘Gemeenteschoffel’ staat, na enig geaarzel of dit al dan niet een
meubel is:
Huishoudelijk apparaat? Voor als er gras tussen de vloerplanken opkomt,
of, als in het gedicht van Chr.J. van Geel, bloeiend gewas: ‘Ik heb haar
naam in sneeuwklokjes / geschreven, de houten vloer staat vol.’ Totdat
het zover is laat de gemeenteschoffel zich gebruiken om behang van de
muur te scheppen, gevulde paprika's uit de oven los te schoffelen en
(voorzichtig) gekken te scheren. (33)
Weer valt het Brassingase absurdisme van de associaties op. Tegelijkertijd wordt de
draak gestoken met een dichter die uitmunt in poëtische beelden en vergelijkingen,
door zo'n beeld letterlijk te nemen en er met een nuchtere schoffel op aan te vallen.
Brassinga spaart hiermee ook zichzelf niet, want uit haar poëzie blijkt grote
waardering voor Van Geel, en ze gebruikt daarin zelf eveneens veel beeldende,
precieuze taal. Een verschil met haar collega is dat ze, evenals in haar proza,
relativerende geestigheid en gekte aanbrengt door een mengsel van neologismen en
lyrische, verouderde en banale woorden, en dito thema's.2
In Hapschaar behoren vanuit hetzelfde mengprincipe gemeenteschoffels tot het
huisraad, samen met ‘polllepels’ die de ik-persoon aan K.L. Poll doen denken. Andere
onderdelen zijn een beflapje - ‘niet te verwarren met het bieflapje. Gebruikt bij het
befleemen ener befluweelde vrouwendoos’ (34) -, en een man: ‘Allermobielst huisraad
(...). Er is veel land met hem te bezeilen, vooral binnenskamers en te bed.’ (31) Deze
verbazingwekkende visie op ‘huisraad’ lijkt tevens gebaseerd te zijn op kindertwijfels.
Aan het begin van het hoofdstuk vertelt de ‘ik’ dat ze zich als kind afvroeg:
Behandelen volwassenen de meubels ‘rechtvaardig en waarheidsgetrouw’ (25) door
ze ‘stoel’ of ‘tafel’ te noemen? Zijn de klanken die zij hiervoor uitstoten wel dezelfde
als die ik hoor? Zien anderen hetzelfde huisraad of iets anders? Ook om die reden
komen wellicht de wonderlijkste beschrijvingen in haar hoofd op, en kan ze geen
grenzen trekken tussen het vergiet, de gemeenteschoffel en de man in huis.
Voor Huub Beurskens is de definitie van huisraad geen probleem. Zijn gelijknamige
bundel uit 1989 vertelt in vierentwintig gedichten over als vanzelfsprekend daartoe
behorende zaken als messen, koelkasten, percolators, stoelen en kurkentrekkers. Bij
hem ligt de nadruk op de poëtische bespiegelingen en belevenissen waar deze dingen
aanleiding toe geven, op ‘een proces van nieuwe betovering’, in de woorden van
Dirk de Geest (1998). Het gevaarlijk ‘mooie’ dat dan al gauw dreigt op te komen,
weet Beurskens te vermijden door elliptische formuleringen,
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een breed stilistisch register en onregelmatig opduikend rijm. Een voorbeeld hiervan
is ‘De toiletpot’:
Maar wat graag zit ik elke ochtend
weer met mijn witporseleinen pot
vergroeid tot sphinx rond het kanaal
waardoor ik vanaf mijn mond rectaal
met de riolering in verbinding sta,
als was ik hoeder van het dodenrijk,
in welks kelder ik, zolang ik erin
schijten kan en zeik, nog niet ondersteboven
dwaal, met een kaal hoofdje door het slijk. (231)3

De ‘ik’ heeft het verheven gevoel sfinx te zijn - met een fraaie verwijzing naar het
bekende porseleinmerk -, een figuur die iedereen verslindt die het gegeven raadsel
niet oplost en ‘hoeder van het dodenrijk’ is. Dat gevoel wordt behendig gerelativeerd
door het beeld van op de pot zitten, en het ‘schijten’ en ‘zeiken’ later in het gedicht.
Het gedicht ‘De lepel’ uit dezelfde bundel correspondeert met Brassinga's
prozastukje ‘Bestek’, waar de lepel ook op de voorgrond staat. Bij beiden wekt dit
voorwerp erotische jeugdherinneringen. Beurskens gedicht luidt:
De lepel is het gemis van de tepel.
‘Jongen,’ - Na elke hap zie ik me erin
deformeren - ‘je moet maar lekker
gauw dooreten’ - en volledig andersom, ‘en niet zo zitten prakkezeren,’ - mama!
straks groei je nog krom.’ (229)

In Hapschaar schrijft de ‘ik’, terugblikkend op de gezinsmaaltijden:
De probleemstelling luidde: (...) voelt de mond die vandaag de lepel
ontvangt, daaromheen nog de mondholte van de ander; voelt welke mond
dan ook, de lepel in zich stekend, die oneindige reeks van monden die zich
eromheen hebben gewelfd? Het waren de eerste verbale erotische
fantasieën, al die monden ineengevlijd tot een reusachtige bloem. (28)
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Beurskens' gedicht beschrijft de regressieve verlangens van de mannelijke ik-persoon:
deformatie, krom groeien, terug naar de foetus die hij eens is geweest. Er is tevens
een oedipaal element; gezien de uitroep ‘mama!’ lijkt het verlangen naar de
moedertepel ook dat naar de moeder zelf te zijn. Bij Brassinga vinden we een orale
fantasie, de mond die via de lepel andere monden voelt, andere mondholtes omhelst.
De tot een bloem ineengevlijde monden doen denken aan een vagina, en ook het
mond-en-lepel-beeld is dat van een vagina, die een penis in zich opneemt. De
lepel-ervaringen worden bij de twee auteurs dus in een mannelijke en een vrouwelijke
variant verwoord.
Leven en dood - in ‘De toiletpot’ met elkaar verbonden door mond, rectum en riolering
- is een van de belangrijkste onderwerpen in Beurskens werk. In zijn dichtkunst
spelen stenen, fossielen, artefacten en dergelijke daar een belangrijke rol bij. In de
vroege poëzie zijn ze een symbool voor tijdloosheid en onsterfelijkheid. In ‘artefacten’
(Op eigen schaduw hurken, 1978) worden deze voorwerpen ‘pantsers’ genoemd, en
de eerste helft van het gedicht luidt: ‘van vuursteenknollen spatten splinters. / resten
vormen een doeltreffend halt / in dierenharten, tegen tijd tekeer.’ (64) Vuursteen
overleeft, in tegenstelling tot de gedode dieren. Juist door dit dieroffer lijkt de tijd
stilgezet te kunnen worden. Later komt het inzicht dat niets de tijd kan keren. De
substantie waaruit iets bestaat maakt in feite niet uit, steen en mens vervallen allebei.
Zo staat er in Charme (1988), dat éen lang gedicht is: ‘Ach, / al waren we granieten
rotsen / in een branding van graniet. / We vervallen slechts iets / sneller en noemen
dat verdriet.’ (162)4
‘De toiletpot’ gaat nog een stap verder. Het witte brok steen waar de ‘ik’ op zit is
hol, zodat diens compactheid aangetast is, en ook de functie ervan is aan
vergankelijkheid gekoppeld. Mens en steen, dood en leven, vloeien hier direct in
elkaar over. Terwijl de dichter vroeger een ‘sporenmaker’ op Antarctica was die
‘witbevroren excrementen’ achterliet (‘Antarctisch’, in Op eigen schaduw hurken,
68), heeft hij pogingen tot conservering nu opgegeven.
Uit de omgang met hun huisraad komen de ik-personen allebei gelouterd
tevoorschijn. In Hapschaar lezen we tot slot van het laatste kopje ‘O badkuip’: ‘Laat
het zo zijn: gebaad, verschoond, gebed. Ik bid, in bad.’ (38) Bij Beurskens eindigt
het laatste gedicht ‘Het stof’ (het enige ongewone stuk huisraad) met de regels: ‘Kijk,
het stof maakt stralend stralen / van de zonneschijn! Ik leg mijn doek maar even in
het raamkozijn.’ (232) Het bad als thuiskomst en religieuze belevenis. Stof, het
symbool van de vergankelijkheid, als stralende drager van licht en leven. Toch zijn
de twee vormen van loutering verschillend. De eerste vorm is een variant van het
‘takkenbos-verlangen’, de tweede past in het hoofdthema van Beurskens' latere werk,
de acceptatie van de dood en het samenvloeien van dood en leven.
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Het figuratieve
De derde verbindingslijn die hier centraal staat, is de fascinatie van zowel Huub
Beurskens als Charlotte Mutsaers voor figuratieve kunst. Ik wil in dit artikel niet op
hun beeldend werk ingaan, en evenmin op Mutsaers' vermenging van woord en beeld
in haar vroege boeken5, maar op de achtergronden van hun fascinatie. Aan het begin
is opgemerkt dat figuratieve kunst bij Beurskens inhoudt dat men aandacht heeft
voor lichamelijkheid, voor de simpele, concrete dingen om ons heen. Duidelijk zal
zijn dat dit standpunt grof gezegd dateert van na de eerste helft van de jaren tachtig.
Daarvóór is zijn poëzie geconcentreerd op taalspel; het gedicht als autonome eenheid,
en niet als iets dat een directe verbinding met de werkelijkheid heeft, zoals
bijvoorbeeld in de ‘huisraad’-gedichten van 1989 het geval was. Hetzelfde geldt voor
de beeldende kunst. In Beurskens' eerste essaybundel Schrijver zonder stoel (1982)
staat in ‘Kubisme en poëzie’ dat men rond 1910 nog begon met de werkelijkheid
buiten het schilderij en die zoveel mogelijk abstraheerde. Tegenwoordig zou het
echter gaan om ‘de dingwaarde van het werk, het kunstwerk niet als spiegel, medium
of gebruiksvoorwerp, maar als concreet geworden proces.’ (17) Het is dan ook geen
wonder dat een waardering van de impressionisten en andere figuratief werkende
kunstenaars zoals Alexej von Jawlensky en Paul Klee pas in zijn latere werk opkomt.6
Deze ontwikkeling loopt parallel met de geleidelijk veranderende visie op literatuur
(en op dood en leven). Om het in dichterstermen uit te drukken: men ziet een beweging
van de estheet Gottfried Benn, Beurskens grote voorbeeld in vroeger tijden, naar de
- door Benn bekritiseerde - metafysicus Rainer Maria Rilke.7
Die nieuwe visie duikt op in Beurskens' essaybundels na Schrijver zonder stoel.
Buitenwegen. Excursies met gedichten en vergezichten, het expliciet poëticale boekje
Wanneer de dood het leven laat. Dichten als verleidingskunst (1992) en Circus
Fernando en andere essays. Wat zijn daarin nu eigenlijk de bezwaren tegen de
abstracte kunst? Abstraheren, zegt de ik-figuur in ‘Kruisbestuivingen en rokende
albatrossen’ (Circus Fernando), is een ‘vorm van zelfbevrediging, bij overmatige
praktizering onder beeldend kunstenaars leidend tot ruggemergstering.’ (105) De
abstracte kunst is volgend de ‘ik’ louter op concepten gebaseerd, ze bestaat uitsluitend
uit denkwerk van de kunstenaar. Dat maakt inwijding van de kijker noodzakelijk,
men celebreert exclusiviteit. In het al genoemde stuk ‘Bloemen voor Mondriaan’ uit
dezelfde bundel wordt duidelijk dat de ‘ik’ niet alleen een groot wantrouwen koestert
tegen kunst die van een dergelijke cultusvorming afhankelijk is - het ‘in devote
processies langs een keurig rijtje bakstenen, een stel neonbuizen, een installatie met
kantoorstoelen of videobeelden trekken’ (119) -, maar tevens tegen de ermee
verbonden commerciële kunstwereld en kunstbonzen:
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Juist de cultus van het concept heeft museumdirecteuren en andere
tentoonstellingsmakers in staat gesteld de kunstenaar in zogenaamde
creativiteit te evenaren en zelfs voorbij te streven. De kunstenaars mogen
dan hun kunst maken maar de tentoonstellingsmaker maakt van al die
kunst bij elkaar nog eens een kunstwerk, een superconcept. (119)
Met dit wereldje van de abstracte kunst wordt ook in verschillende romans en verhalen
van Beurskens de spot gedreven. Al debuteerde Beurskens als dichter in 1975 met
Blindkap - vijftien andere bundels zijn inmiddels gevolgd -, vier jaar later verscheen
zijn prozadebuut De leguaan, en hij heeft nu ook een tiental romans, novellen en
verhalenbundels op zijn naam staan. De beeldende kunst komt in zijn recente proza
vaak voor, onder meer in O mores! (2000). In deze roman stelt Lou Castelet zijn
plichtmatig gemaakte abstracte werk in galeries tentoon; zijn figuratieve werk, waar
hij veel meer plezier aan beleeft, houdt hij beschaamd geheim. In andere boeken zijn
beide soorten kunst over verschillende personages verdeeld. ‘Suikerpruimen’, in de
dubbelnovelle Suikerpruimen gevolgd door Het lam (1997), neemt de conceptueel
werkende Ruben op de hak. Rubens vriendin Patty John vraagt waarom hij geen
stillevens, landschappen en bloemen schildert, want ‘een idee krijgen kan toch
eigenlijk iedereen.’ (73) In zijn slappe rechtvaardigingen zijn werkelijke uitspraken
van de beroemde Bruce Nauman verwerkt. Helaas heeft Ruben zelfs een gebrek aan
ideeën, zodat hij ze van anderen moet ‘lenen’, een aanpak die hem wellicht (het einde
van de novelle blijft open) fataal wordt.
Beurskens betracht wel de nodige subtiliteit. Aan het einde van ‘Suikerpruimen’
komt de tot dan toe onzichtbare verteller tevoorschijn, die uit liefhebberij
landschappen schildert, maar eveneens eenduidig ironisch wordt neergezet. Dezelfde
ironie valt Prosper Dinges in het verhaal ‘Zomer in Montalla’ (in de gelijknamige
verhalenbundel van 1998) ten deel. Opnieuw is dit een figuratieve schilder die net
iets te zeer zwijmelt over het geluk om landschapjes op het doek te mogen zetten.
Geestig is dat ook het schilderij op het boekomslag van Prosper Dinges heet te
stammen, maar kennelijk door Beurskens zelf is gemaakt, waardoor de ironie in
zelfspot omslaat. Deze kunstenaars zijn tussen twee haakjes ook in een ander opzicht
karakteristiek voor Beurskens' proza. Ze zijn een van de vele soorten alter ego's,
dubbelgangers en afsplitsingen die bij hem ronddwalen. Aan de ene kant vertellen
ze op de overbekende manier van het Revisor-proza dat personages altijd aan de
verbeelding van de schrijver ontspruiten, aan de andere kant dat zowel schrijver als
personages geen monolithisch en onproblematisch subject meer zijn.8
Charlotte Mutsaers heeft met Beurskens gemeen dat zij evenmin gesteld is op
conceptuele taal. In ‘Typoëten en theepoëten’ (Kersebloed) zegt de ik-figuur die te
ervaren als ‘opgeklopte uitleg’ (49), en niet in te zien waarom men de uitvoerig
beargumenteerde ‘typoaktionen’ van Hansjörg Mayer als kunst beschouwt, ‘terwijl
er gegniffeld wordt om alles wat uit de tuit komt van een oude theepot.’ (49) De ‘ik’
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leest liever in theeblaadjes en verheugt zich erover ‘wat voor wonderlijke taferelen
worden opgeroepen door heel nietige dingetjes die meestal over het hoofd worden
gezien.’ (47)
Een belangrijk verschil tussen beiden is dat de kritiek op het conceptuele bij
Beurskens vooral een lof op de verschijningsvormen van de dingen betekent, terwijl
het in het werk van Mutsaers eerder gaat om een lof op het geringe, niet-pompeuze
en verborgene. Gehoorzaamheid aan conventies wordt verworpen, de afwijkende
visie, die iets nieuws laat zien, wordt verdedigd. Opvallend is dat de verteller, nadat
ze haar licht heeft doen schijnen op theeblaadjes en andere nietigheden, niet wil
veralgemeniseren (wat in Beurskens' essays bijvoorbeeld wel gebeurt, hij staat tot
op heden in de traditie van de logisch argumenterende en concluderende auteur).
Hardnekkig blijft ze bij de kleine gebeurtenissen, de eenmalige observaties, de
concrete beelden. Dat is het wat Mutsaers' essays, net als haar andere proza, zo
verbijsterend maakt: de aaneenrijging van verhalen over hazen, komkommers,
kersttakken, vissen, de zee, paarden, honden, rokjes en nog veel meer, zonder dat er
een conclusie volgt.
Vanzelfsprekend wil dit niet zeggen dat er achter deze teksten geen concept zit.
Integendeel. Er vindt een consequente kritiek op algemeen aanvaarde
hoog-laaghiërarchieën plaats, in het volle bewustzijn van de prijs die daarvoor betaald
moet worden. Zo merkt de ik-persoon in ‘Bloedkol en aangezicht’ (Paardejam,) op
alleen te staan in de verdediging van kleine diertjes: ‘Wie serieus maalt om de
voortijdige en wrede dood van rat, muis, kikker of konijn, wordt niet alleen
beschuldigd van sentimentaliteit, maar ook bedreigd met wereldlijke excommunicatie.’
(45)
Evenmin komen er nieuwe hiërarchieën tot stand, wat onder meer blijkt uit de
compositie van Mutsaers' teksten, waarin alles zonder aanzien des gewichts
aaneengeregen wordt. In Rachels rokje zegt de verteller dat in deze roman de textuur
van Rachels plooirokje belangrijk is, en niet ‘of die plooien GOED zijn of FOUT,
laat dat maar aan de stomerij over. Of het waarheidsgehalte: luister slechts naar het
frou-frou.’ (14) Het Franse begrip ‘textuur’, dat bijvoorbeeld ook Roland Barthes
hanteert, houdt een visie in op de tekst als weefsel, als iets dat voortdurend ontstaat
en nooit af is, en daarom ook geen ‘waarheid’ verkondigt. De traditionele opvattingen
over waarheid, logica en het subject worden in deze deconstructivistische visie
onderuitgehaald. Lezers van Mutsaers die op zoek zijn naar de hun vertrouwde logica
moeten zich wel afvragen ‘wat ze uitspookt’ (Matsier 1995, 9) of zich beklagen over
de ‘betrekkingswaan’ (Kregting 2000, 7), de verbinding van alles met alles. Zij werkt
nu eenmaal volgens andere principes, haar omgang met de taal is wevend, een
eindeloze keten van woordspelen en associaties.
Deze werkwijze verbergt ook iets, ze veroorlooft het rond de hete brij te blijven
draaien. De stelregel is, zoals het fictieve interview ‘Houten bloemen bloeien ook’
(Zeepijn) meedeelt: ‘Nooit rechtstreeks op je doel afstevenen en wegwezen voor je
alles hebt achterhaald en benoemd (...). Sauterpour mieux reculer, om het maar eens
om te keren.’ (230) Men dient ‘zo steels als een zwaluw’ te schrijven, zegt de ik-
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figuur in het gelijknamige essay in Paardejam. ‘Zijdelings, verstolen, verglijdend
en verholen.’ (147) Elisabeth Lockhom en Jacques Vogelaar gaan op dit facet van
Mutsaers' werk in; Vogelaar noemt het ‘zinspelen’, in de dubbele betekenis van het
woord. Er wordt met zinnen gespeeld, met woorden en associaties, en er worden
toespelingen gemaakt op zaken die kennelijk essentieel zijn, en toch onuitgewerkt
moeten blijven.
Het eigenaardige is dat de auteur niet helemaal aan het logische denken ontsnapt.
Juist de grote behoefte om bestaande hiërarchieën te vernietigen schept voortdurend
tweedelingen. Al houdt iedereen meer van konijnen, Hazepeper toont het verachtelijke
daarvan aan en verdedigt de hazen. Geen konijnen dus, wel hazen. Analoog daaraan
verlopen de argumentaties: geen poppen, wel komkommers, geen moeders, wel
vaders, niet Nederland, wel België, enzovoorts. Aan het begin van ‘Typoëten en
theepoëten’ lezen we dan ook over ‘de oneindige tweedeling waarin de hele schepping
is opgesplitst’ (45). Al haalt Mutsaers' schrijfwijze de klassieke logica onderuit, bij
de categorisering van de wereld wordt ze weer opgebouwd. Maar wellicht wordt dit
Aristotelische muurtje gaandeweg ook nog gesloopt. Want Mutsaers' nieuwste bundels
Paardejam en Zeepijn contrasteren het negatieve minder vaak met het positieve, ze
zijn directer op het tweede gericht, op voorkeuren en obsessies die al vertellend uit
de doeken worden gedaan.

Veranderingen in de essayistiek
Terug naar de vraag die aan het begin zijdelings gesteld is: op welke wijze verhoudt
bij auteurs die de essayistiek met andere genres combineren het een zich tot het
ander? Een algemeen en absoluut antwoord valt hier niet op te geven, maar ik
formuleer een aantal overwegingen aan de hand van de schrijverschappen van
Brassinga, Mutsaers en Beurskens.
Menigeen zal zich nog de opvallende teleurstelling herinneren van Gerrit Komrij,
die in 1993 de P.C. Hooft-prijs kreeg voor zijn essayistiek en deze dus niet meer kon
krijgen voor zijn poëtische werk. Waarom was Komrij teleurgesteld? Men zou kunnen
opperen dat het toeval was, dat hij zich eenvoudigweg meer dichter dan essayist
voelde. Dan is het logisch dat men liever een prijs in de eerste dan in de tweede
hoedanigheid ontvangt. Klaus Beekman (1998), die hier in zijn al genoemde artikel
een systeem in tracht te ontdekken, kan kennelijk geen echte reeks van essayisten
opstellen die zich negatief over het essay hebben uitgelaten. Hij citeert verder slechts
een uitspraak van Hugo Brandt Corstius en van Willem Frederik Hermans. Omdat
geen van de twee daarbij over de eigen essayistiek spreekt, en het tevens weinig
recente uitspraken zijn (respectievelijk uit 1978 en 1964), kan men zich afvragen
hoe relevant deze voorbeelden zijn. Beekman komt dan ook niet tot een duidelijke
conclusie.
Maar als Komrijs reactie toch meer dan toeval is? Huub Beurskens en Charlotte
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Mutsaers hebben al verschillende essayprijzen ontvangen, waar mij geen negatieve
reactie op bekend is. En toch: hoe zouden zij en Brassinga reageren als ze de P.C.
Hooft-prijs ontvingen voor hun essayistische werk in plaats van voor hun poëzie
en/of proza? Dat is moeilijk te zeggen, maar op basis van de verschillen in hun
oeuvres wil ik een voorspelling wagen. Het essay was altijd een genre dat zich niet
wilde laten definiëren. Terwijl de poëtica's van poëzie, drama en proza bloeiden, is
de poëtica van het essay nooit echt van de grond gekomen. Het is in die zin steeds
een subversief soort tekst geweest. Omdat er voor essays geen formeel regelsysteem
was, konden ze moeilijk op hun kwaliteiten beoordeeld worden, en dat is er zeker
een belangrijke oorzaak van dat ze in de literatuurgeschiedenissen weinig aandacht
hebben gekregen. Een ander punt is dat het essay in zijn argumentatief-betogende
vorm een wetenschappelijke component had en volgens traditionele maatstaven geen
fictioneel en zuiver esthetisch genre was. Veel essays - hoe persoonlijk geformuleerd
ook - vormen een analyse van een auteur, een stroming, een literaire thematiek, een
maatschappelijk of politiek vraagstuk. Daarom ervoer men het als een genre met
mankementen: voor de ene partij was het te weinig wetenschappelijk, voor de andere
te weinig esthetisch. Vermoedelijk viel het ook daarom weinig in de smaak bij de
literatuurgeschiedschrijvers.
Het feit dat men met essays weinig kans maakte op een ereplaats in de
literatuurgeschiedenis, lijkt me een goede reden voor auteurs om aan dit deel van
hun oeuvre minder waarde te hechten dan aan de rest. De andere redenen vloeien
eveneens uit het bovenstaande voort. Als er geen formeel regelsysteem is, is het niet
eenvoudig om te bepalen hoe goed men als essayist is, en valt er moeilijk mee te
schitteren. Bovendien werd het als een minder esthetisch genre beschouwd dan drama,
proza en poëzie, het was minder ‘literatuur’, en dus weinig aantrekkelijk voor iedereen
die een ‘echte’, fictionele auteur wilde zijn.
Maar vandaag de dag ziet de situatie er heel anders uit. Ten eerste is ons
literatuurbegrip sterk verruimd. Aforismen, dagboeken, autobiografieën, brieven,
reisberichten, en ook essays, rekenen we tegenwoordig evengoed tot de literatuur.
Ten tweede bestaan er nauwelijks nog regelsystemen voor poëzie, drama en proza.
De hiërarchie tussen genres met en zonder eeuwenoude poëtica's is vervaagd, en de
grenzen tussen de verschillende genres en tussen fictionele en niet-fictionele teksten
zijn onduidelijk geworden. In de derde plaats is het essay zelf veranderd, zoals ik al
zei. Weliswaar zijn er altijd auteurs geweest die subjectieve, narratieve, niet-betogende
essays hebben geschreven. De prachtige internationale waaier aan voorbeelden die
Phillip Lopate in The art of the personal essay heeft verzameld, spreekt voor zich.
De wildste thema's, van politiek tot luiheid en wandelen, en de wildste vormen, van
boekkritiek tot mozaïek en lijst van opsommingen, zijn daarin te vinden. Chevaliers
omvangrijke Encyclopedia of the essay laat een even indrukwekkende verscheidenheid
zien. Toch is er tegenwoordig een duidelijke tendens in de richting van het korte,
persoonlijke, associatieve essay. Ook daarom vertonen essays
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meer overeenkomsten met andere genres dan vroeger; er ligt meer nadruk op de
esthetische component en minder op de wetenschappelijke.
Mijns inziens zijn dit allemaal veranderingen die het essay in de richting van de
‘echte’ literaire teksten sturen, zodat het meer en meer aandacht zal krijgen van
literatuurwetenschappers en -geschiedschrijvers, en ook bij de auteurs zelf een andere
status zal krijgen. Wat betreft de literatuurgeschiedschrijving kan nog worden
toegevoegd dat het essay impliciet al wel degelijk voorkwam. Het heeft veelvuldig
als handleiding gediend, enerzijds voor wat de betreffende auteur deed in het eigen
werk, anderzijds voor hoe men bepaalde periodes, stromingen en literaire
gebeurtenissen diende in te schatten. Er is inmiddels vaak op gewezen dat we om
die reden nogal eens met vertrokken beelden van een bepaalde tijd zitten, ons
aangepraat via de essays en andere geschriften van toonaangevende literatoren.9 Ook
om die reden valt te verwachten dat literatuurgeschiedschrijvers explicieter, en met
meer omzichtigheid, aandacht zullen besteden aan essays en hun manipulatieve
vermogens.

Essays als deel van het schrijverschap
Het bovenstaande houdt in verband met Brassinga, Mutsaers en Beurskens in dat
degenen die het meest binnen de nieuwe ontwikkelingen vallen, waarschijnlijk het
positiefst ten opzichte van hun eigen essays staan. Beurskens is de meest geijkte
essayist van de drie. Al zijn boekpublicaties geeft hij op het titelblad een
genre-aanduiding, en daar valt niet over te bekvechten. Wat ‘essays’ heet, zal niemand
‘verhalen’ willen noemen, of omgekeerd. In zijn verhalen en romans domineert het
narratieve eenduidig, ondanks het feit dat ze bepaalde reflectieve elementen hebben.
Daarentegen vindt men in zijn essays veralgemeniserende, concluderende betogen
over de literatuur, de beeldende kunst, de maatschappij, het leven. Het zijn dus vooral
metateksten met een dienende functie, waarin standpunten worden geformuleerd die
de opvattingen in het literaire veld willen meebepalen. Men kan zich daarom
voorstellen dat Beurskens liever een grote prijs zou krijgen voor het werk waarin hij
primair als scheppend schrijver optreedt dan voor de boeken die primair ideeën over
het schrijven en andere zaken bevatten.
Bij Brassinga en Mutsaers ligt de zaak anders. Bij hen is er eigenlijk geen verschil
meer tussen essays en overig proza: alle teksten zijn gestempeld door eenzelfde
aanpak. Brassinga noemde Hartsvanger nog waarschuwend ‘zeer verspreide
geschriften’, maar het titelblad van Hapschaar geeft de lezer geen enkele informatie
meer over de manier waarop zij of hij tegen de inhoud aan moet kijken. Men zou in
dat boek nog verschillende (sub)genres kunnen proberen te ontwaren, bijvoorbeeld
korte verhaaltjes, filosofische stukken, fictieve monologen, een reisverslag over een
verblijf in Ierland - binnengesmokkeld in de vorm van fragmenten -,
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en dergelijke. Dat blijven echter kunstmatige benamingen. Discussiëren hierover is
ook zinloos; essentieel is juist dat Brassinga geen genres meer wil onderscheiden en
een totaal eigen soort tekst schept. De term ‘essay’ mag daarom niet dienen om dit
eigene weer weg te poetsen, maar moet het onderstrepen. Het gaat om ‘essays’ in de
moderne, zeer ruime betekenis die enkel verwijst naar het reflectieve gehalte en de
wil van een subject, hoe verbrokkeld ook, om zich uit te drukken.
Ook de boeken van Charlotte Mutsaers krijgen zelden een genre-aanduiding op
het titelblad; eigenaardig genoeg is dat wel het geval bij het boekenlijstje dat de
uitgeverij voorin laat afdrukken. Niet dat men daar veel mee opschiet, haar proza
wordt er niet beter catalogiseerbaar van. Nicolaas Matsier (1995) heeft getracht
enkele boeken te typeren. Hij noemt Hazepeper ‘verhalende autobiografische essays’,
De markiezin - door de uitgeverij als ‘roman’ betiteld - ‘zoiets als prozagedichten’,
en Kersebloed ‘bij gebrek aan een adequatere terminologie voor een keer maar eens
essay-gedichten’ (8). Deze hulpeloze omschrijvingen geven aan dat Mutsaers net als
Brassinga een groot behagen schept in de vermenging van genres, van schrijf- en
compositiewijzen. En opnieuw is de moderne betekenis van ‘essay’, vanwege de
openheid ervan, geen slechte benaming voor haar teksten.
Kortom, Brassinga en Mutsaers gebruiken het essay veel meer als Spielwiese dan
Huub Beurskens. Zij breken in hun concept van literatuur zo rigoureus met klassieke
genres en indelingen als fictioneel en niet-fictioneel, dat ik me niet kan voorstellen
dat ze zwaar teleurgesteld zouden zijn bij het ontvangen van de P.C. Hooftprijs voor
essayistiek. Met hen vergeleken heeft Gerrit Komrij - zelfs in bundels als Humeuren
en temperamenten (1989) of Vreemd pakhuis (2001), waarin grillige, persoonlijke
stukken staan - een opvatting van essayistiek die veel meer past bij die van Beurskens.
Het is dus niet verwonderlijk dat hij niet in de eerste plaats voor zijn metaliteratuur
geprezen wil worden. Op te merken valt nog dat Brassinga, anders dan Mutsaers,
veel poëzie schrijft, en deze dichtkunst houdt zij tot dusverre gescheiden van haar
proza. Dit deel van haar werk zou bij zo'n bekroning dus niet erkend worden. In die
zin is er een kans dat Brassinga zich als dichter gekwetst zou voelen, afhankelijk van
haar visie op het eigen schrijverschap. Toch is die kans kleiner naarmate de essays
meer verweven zijn met de rest van het oeuvre en de literatuuropvatting van de auteur
daarbij aansluit.
Natuurlijk zeggen deze verschillen niets over een hogere of lagere ‘kwaliteit’ van
de drie auteurs. Het beeldende ochtendgedicht ‘Rust roest’ in Brassinga's Zeemeeuw
in boomvork luidt:
Wat kraakt? Een kier in de lucht, je oor ziet
een gapende zon uit de veren komen. De dag
een fazant op zijn roest, die op roestkleurige
vleugels gaat, zijn keel schuurt aan zandloperzand. Het uur tilt rust uit scharnieren de woordstroper gaat zijn droomstrikken lichten. (39)
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Brassinga, Beurskens en Mutsaers zijn alledrie woordstropers die hun droomstrikken
lichten, en de lezer hun eigen, verlokkende buit voorhouden.
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Zie Winkler (1998).
Vergelijk hierover ook Prinssen (1990).
Alle citaten uit Beurskens' poëzie stammen uit Bange natuur.
Zie Kusters (1997) voor een vergelijkbare visie.
Zie bijvoorbeeld Hefting (1995) en Zuiderent (1993) voor de combinatie van woord en beeld
bij Mutsaers en haar ideeën over figuratieve kunst.
Vergelijk ook Heymans (1997).
Beurskens' verwantschap met Rilke komt onder meer bij Reitsma (1997) ter sprake.
Verschillende aspecten hiervan bespreken Elshout (1997) en Reugebrink (1993).
Zie bijvoorbeeld voor de eenzijdige invloed van Menno ter Braak Van Boven (1992), Van Dijk
(1994) en Grüttemeier (1995).
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Een essay moet betoveren
Marjoleine de Vos
In de tweede klas van de middelbare school kregen we een opstelopdracht van de
leraar die zich onderscheidde van andere opstelopdrachten doordat deze keer een
paar dagen van tevoren de mogelijke onderwerpen bekend gemaakt werden. Je kon
kiezen tussen ‘Een dag uit het leven van...’, ‘Waarom gymnasium’ of ‘Mijn vakantie’.
De meeste leerlingen besteedden hun tijd aan het verzinnen van een bewogen dag.
De vakantiegangers glimlachten tevreden, en ik besloot eens uit te leggen wat er zo
mooi was aan het gymnasium. Niet dat ik enig idee had wat er zo speciaal voor die
schoolvorm zou kunnen pleiten. Maar dat zou wel komen, zo dacht ik. De leraar was
veel verrukter van een dag uit het leven van Charlie Brown dan van mijn brave
argumentaties en daar zal hij wel gelijk in hebben gehad. Maar wat mij zelf jaren
later trof in deze keuze was dat ik over een onderwerp had willen schrijven dat me
wel interesseerde, maar waarvan ik niet precies wist hoe ik erover dacht.
Dat blijft, in alle eenvoud, het belangrijkste uitgangspunt voor een essay.
Hoe meer iemand werkelijk denkt op papier, hoe interessanter. Echte
denkinspanningen zijn nooit vervelend om te lezen. Maar het is niet makkelijk om
een gedachtengang helder weer te geven en tegelijkertijd het ‘denkende’ ervan te
bewaren. Al snel vervalt men tot stelligheden, die afbreuk doen aan het proberende
karakter en het geheel in de richting van een betoog trekken. Onhelderheid mag al
helemaal niet, want dan wordt de lezer uit het stuk gegooid en essentieel is nu juist
dat die meedenkt. Het ideale essay is een glasheldere zoektocht naar iets dat door
de vorm en de stijl van het essay een grote overtuigende kracht heeft gekregen. Het
essay moet betoveren, en zonder literaire middelen gaat dat niet. Elegantie, dat is
een woord dat bij het essay hoort. Hoe beter de zinnen, hoe krachtiger de stijl, hoe
leniger het brein, hoe mooier het essay. Gerrit Krol schreef in NRC Handelsblad
(10-8-2001): ‘Een zin die overtuigt is altijd mooi’. Misschien kan voor het woord
‘zin’ ook wel ‘essay’ worden ingevuld.
Echte essays zijn wat mij betreft geschreven door Vestdijk, door Montaigne, door
Krol en Schippers, door Patricia de Martelaere en door Robert Anker. Om er maar
een paar te noemen. Of die namen bij elkaar ‘een traditie’ vormen weet ik niet, ik
geloof wel dat ze allemaal goede voorbeelden leveren van wat ik ‘mooie essays’ vind
en dat de belangrijkste trefwoorden - helderheid, schoonheid, denkkracht - er op van
toepassing zijn. De schrijvers ervan geven de lezer het gevoel dat hij/zij zelf eens
goed heeft nagedacht. ‘Denken is een lust’ om een andere essayist te citeren.
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Voor wat ik zelf schrijf aan beschouwend proza vind ik de naam ‘essay’ een tikje te
mooi. Wat niet wegneemt dat ik dat onderdeel buitengewoon belangrijk vind.
Gedichten zijn geen essays, die boren andere lagen aan, maar ik weet niet zeker of
die lagen aan te boren zouden zijn zonder dat ik ‘essays’ schreef. Hoezeer ook een
literaire vorm, want dat vind ik wel, toch dwingt een essay de schrijver ervan tot
oprechtheid. Stijl kan niet liegen, en een essay moet het van de stijl hebben. Wie echt
wil essayeren moet echt willen nadenken en moet echt willen schrijven wat hij/zij al
nadenkend tegenkomt. Dat geeft zicht op wat er in het hoofd leeft, en maakt het mede
mogelijk om andere literaire vormen te proberen. Alsof de ruimte al iets groter is
gemaakt door het essay. Zodat het gedicht vrijer is. En desnoods heel andere dingen
kan beweren dan de oprechte essayist. Dat is het mooiste.
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Al die verdomde vakken
Het denken en schrijven van D. Hillenius
Wiel Kusters
Zijn is hebben van eigenschappen
eigenschappen zijn niet eigen
maar deelpunten met wat aanligt

D. Hillenius, ‘Bij de huid’, 1986
Een opmerkelijk verschijnsel binnen de Nederlandse literatuur van de twintigste
eeuw is het optreden van een aantal biologen, die met hun hun essays en
populair-wetenschappelijke non-fictie het begrip literair schrijven op boeiende wijze
hebben verruimd. Dat het juist biologen zijn, en niet bijvoorbeeld fysici, is misschien
een gevolg van het feit dat verhalen en beschouwingen over andere levende wezens
ons eerder aanspreken dan verhandelingen over dode materie, en dat beschrijvingen
en verklaringen op het biologische vlak gemakkelijker in een narratieve structuur
zijn onder te brengen dan bij fysische verschijnselen het geval is. Hoewel we dat
onderscheid zeker niet moeten overdrijven, is het vermoedelijk toch zo dat de moderne
natuurkunde, van deeltjesfysica tot kosmologie, eerder met ‘metaforen’ (theoretische
modellen) werkt dan met ‘verhalen’.1
Onder de biologen die ik bedoel vinden we namen als Tijs Goldschmidt en Midas
Dekkers. Natuurlijk kunnen we ook denken aan Maarten 't Hart, met zijn boek over
ratten en de essays die hij verzamelde in De kritische afstand. Agressieve
aantekeningen over mens en dier. En moeten hier niet ook de amateurbiologen E.
Heimans en Jac. P. Thijsse worden genoemd? Dick Hillenius, en hij niet alleen, zou
vinden van wel. D. Hillenius, de bioloog, dichter en essayist van wie Tijs Goldschmidt
heeft gezegd, dat hij misschien wel de eerste was ‘die voor de biologie een
territoriumpje in de literatuur heeft veroverd’. (Goldschmidt 2000, 17) Over hem,
over zijn werk, zijn poëtica en wetenschapsopvatting gaat dit artikel.2
Dick Hillenius (1927-1987) promoveerde in 1959 als Dirk Hillenius aan de
Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over kameleons: The differentiation
with-
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in the genus Chamaeleo Laurenti, 1768. Zijn eerste literaire publicatie in boekvorm
verscheen in 1961: Tegen het vegetarisme, een verzameling gedichten, notities en
essays; een naar de erin bijeengebrachte genres geoordeeld ‘onzuiver’ en
ongespecialiseerd boek dus. Het kan haast niet anders, of de auteur, die zich in zijn
eerste wetenschappelijke werk met de taxonomisch moeilijk te classificeren
chamaeleons (zijn spelling) had beziggehouden, is zich er toen of later van bewust
geweest dat hij als schrijver tot de ‘kameleontische’ soort gerekend kon gaan worden.
Enerzijds omdat de huid van wat hij schreef zo gemakkelijk van proza tot poëzie
kon verkleuren (zelfs binnen een en dezelfde tekst), en andersom.3 Anderzijds omdat
het thema ‘veranderlijkheid’, de noodzaak van verandering en de angst voor
verstarring, hem op het lijf geschreven stond.
Het schrijverschap van Dick Hillenius gaat de geijkte categorieën, de traditionele
genres, steeds weer te buiten en is a- of anti-hiërarchisch. Zijn poëzie is notitieachtig
van aard. Men zou ze soms essayistisch kunnen noemen; een term als Gedankenlyrik
dringt zich op.4 Zijn wetenschappelijke non-fictie is literair van aard, zijn essays zijn
dikwijls eerder fragmenten, min of meer chronologisch geordend, dan afgeronde
betogende teksten. Niet zelden ook zijn ze vermengd met herinneringen en beknopt
genoteerde belevenissen.
Is het in zo'n geval nog zinvol in dit oeuvre genres te onderscheiden? Hoe
verhouden wetenschap, essayistiek en poëzie zich tot elkaar in een oeuvre waarin
zoveel continuïteit zichtbaar is en waarin (essentialistische) begrenzingen zoveel
mogelijk vermeden worden? Waarin ‘rechtlijnigheid’ de dood betekent en leven
vooral ‘ontsnappen’ is? Het lijkt erop, dat we als lezers van Dick Hillenius' werk
verder komen met een poging tot typering van zijn algemene denkstijl. En met een
verkenning van zijn opvattingen over wetenschap en literatuur, van de wijze waarop
de wereld in taal volgens deze auteur te begrijpen valt.

Wetenschap en literatuur
Hillenius' wetenschapsopvatting is al in de bundel Tegen het vegetarisme gebaseerd
op de gedachte dat we met behulp van onze gebrekkige zintuigen verbindingen
creëren in een onsamenhangende wereld. De verbanden en de regelmaat die we
waarnemen zijn een door ons zelf opgetrokken gebouw dat steeds meer de plaats
van de werkelijkheid gaat innemen.
De enige eis die we stellen is dat elk nieuw phenomeen moet passen of als dat niet het geval is - er moet een verbouwing plaats vinden, desnoods
zet men eens in de twee-, driehonderd jaar een nieuw gebouw neer. [...]
Er is dus niets dan taal, muziek, poëzie, wetenschap, gevoed en veranderend
door waarnemingen die telkens geplaatst moeten worden in dat veranderend
geheel. (Hillenius 1968, 69)
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Soms komen de verbanden waarvan hier sprake is tot stand als gevolg van ‘slecht
geïsoleerde hersenafdelingen, waardoor verbindingen geslagen worden tussen
gebieden die tevoren gescheiden waren’. Dit soort momenten doet zich bij dichters
voor, bijvoorbeeld in vergelijkingen. (Hillenius 1968, 70). We zien hier hoe Hillenius
wetenschap en literatuur (kunst) onmiddellijk onder één noemer brengt en
tegelijkertijd van elkaar onderscheidt: het zijn activiteiten waarmee we ‘overbrugging’
nastreven, ‘assimilatie in een groter geheel’ van losse feiten, van ‘los naast elkaar
staande punten’ (Hillenius 1968, 72-73), zij het dat de dichter zich hierbij meer
vrijheden permitteert.
In Oefeningen voor een derde oog keert deze gedachte terug. De schrijver, die
zich op grond van Tegen het vegetarisme kennelijk nog geen ‘echte’ dichter wil
noemen, noteert in een dagboekachtige notitie:
Misschien heb ik iets gemeen met dichters: het vermogen om van tijd tot
tijd een samenhang te ontdekken in gebieden die tevoren onverbonden
waren. Die samenhang is anders dan de gewoonlijk maar langs en door
elkaar glijdende polyfonieën zonder trede, zonder houvast, zonder ritme:
verschillende stemmen houden op het zelfde moment even aan.
Echte dichters - neem ik aan - hebben behalve het vermogen om deze
samenklanken waar te nemen, allerlei talenten om het moment te
vereeuwigen: rijm, ritme, beeld, klank. (Hillenius 1966, 36)5
Wetenschap gaat te werk volgens een ‘splijtmodel’, schrijft Hillenius in De hersens
een eierzeef, het boekje met de tekst van de openbare lezingen die hij in 1986 als
gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen gaf. Wat hij bedoelt, is dat
wetenschap een analytische activiteit is en dat ze bijvoorbeeld op zijn eigen vakgebied,
de systematiek, bij het determineren van de meest uiteenlopende families met
tweedelingen werkt. Kameleons met kopflappen en kameleons zonder kopflappen.
En verder: met rugkammen, zonder rugkammen; levendbarend; eierleggend;
enzovoort. Daartegenover staat een activiteit die precies het tegenovergestelde doet:
het bij elkaar brengen van zaken die tevoren niet (nooit of niet meer)
verbonden waren. De dichotome splitsing van de wetenschap, die zich tot
in de kleinste onderdelen van de wetenschappelijke activiteit voortzet, kun
je vergelijken met het ontstaan van sexualiteit: het polair tegenover elkaar
komen staan van wat eerst verbonden was. De activiteit waarop ik doel
zou je dan kunnen vergelijken met paringen. [...]
Het aardige van de hersenen is dat ze in staat zijn om ook zaken die niets
met elkaar te maken hebben nog tot een verband te brengen.
Kunstenaars handelen volgens dit principe. Zij nemen vreemde materialen
uit de omgeving en door een proces dat nog het best te vergelijken is met
stofwisseling, metabolisme, een van de kenmerkende eigenschappen van
leven, zetten zij die om in iets wat eigen is. [...]
Ook bij het dichten zie je het principe van bij elkaar zetten wat gescheiden
was. De associatie
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zit al in het woord dichter. Rijm, alliteratie en beeldspraak leggen verband
tussen niet bij elkaar horende zaken. (Hillenius 1986b, 39-40, 43)
Verbanden leggen: het is als een paring en kan levengevend zijn. Hoe anders gaat
de analyserende, de atomiserende wetenschap te werk. In een van zijn gedichten zegt
hij het zo:
het onderzoek vroeg
dat ik stukjes knipte
uit leven dat ik kennen wilde
maar alles wat geknipt werd
was dood
die ik al eerder kende (Hillenius 1991, 282)

De wetenschap zou, aldus Hillenius, kunnen profiteren van activiteiten ‘die nog het
meest op die in de kunst lijken’ en heeft het nut daarvan trouwens ook al dikwijls
ondervonden. ‘Ik bedoel het overschrijden van de grenzen van je eigen vak om in
de vele andere vakken te zoeken naar bouwstenen die je voor een groter geheel zou
kunnen gebruiken.’ (Hillenius 1986b, 45) De uitkomsten van zulk een synthetiserende
activiteit kunnen beoordeeld worden als ‘waarschijnlijk’, ‘oncontroleerbaar’,
‘onwaarschijnlijk’ of ‘onzin’. Darwin, bracht het tot waarschijnlijkheid, Freud heet
oncontroleerbaar, en Robert Graves, constructeur van een mythologische theorie
over het matriarchaat in archaïsche tijden, The White Goddess heeft een
onwaarschijnlijk idee gelanceerd, aldus Hillenius. Weliswaar werkte hij ook op
tekstgetrouwe wijze met oude bronnen, maar soms ook ging hij met een ‘dichtersoog’
(dit moet het ‘derde oog’ zijn uit de titel van zijn tweede essaybundel) te werk, zonder
enige wetenschappelijke verantwoording. Graves zag in de muze, waarvan ouderwetse
dichters de mond vol hadden, het laatste relict van matriarchale toestanden, van een
wereld die alleen vrouwelijke goden kende. Hillenius schrijft:
Ik ben niet altijd overtuigd door zijn op die manier geoogste conclusies,
maar in principe geloof ik wel in de mogelijkheid om überhaupt iets op
die manier te weten te komen. (Hillenius 1986b, 49)6
Want, zegt hij: de ‘onbereikbaarheid’ van feitelijke waarheid inspireert. De sprong
die Graves maakte van de ‘muze’ en haar ‘priesters’, de dichters, naar een historisch
matriarchaat, heet creativiteit. Misschien, voeg ik daaraan toe, dat de Engelse
zegswijze jumping to conclusions er een redelijke omschrijving van zou kunnen zijn.
Wetenschap of niet, kennis levert dit soort denken wel op. Waarheid ook. Maar het
is het soort van ‘diepe’ waarheid dat soms door dichters wordt geformuleerd en door
lezers aanvaard.7 Men vindt ze ook bij essayisten zoals Hillenius er een is. Maar om
misverstanden te voorkomen: als het om wetenschap gaat is hij zeker geen
obscurantist.
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Wetenschap - de exacte althans, van de rest heb ik met de Engelsen de
neiging om het niet tot science te rekenen - is net als democratie de
geïnstitutionaliseerde argwaan. Iemand zegt iets. Wil dat tot de wetenschap
gerekend kunnen worden, dan moet zijn bewering gecontroleerd kunnen
worden, zijn waarneming moet in principe herhaalbaar zijn. De profeet,
de dictator en de dichter hebben in wetenschap noch democratie iets in te
brengen, niet meer althans dan enig andere burger, en zijn aan dezelfde
controle en kritiek onderworpen. (Hillenius 1978, 89)8
Zoals gezegd kent ook het essay zijn waarheid. Hoezeer die soms ook
dichterlijksynthetiserend, via een ‘sprong’, tot stand kan zijn gebracht, met haar ernst
mag niet de hand worden gelicht. In Wat kunnen wij van rijke mensen leren? vertelt
Hillenius over een oude kennis die naar aanleiding van een polemiek met Karel van
het Reve opmerkte, dat hij, Hillenius,
misschien wel gelijk had, maar dat ik slecht geschreven had in tegenstelling
tot Karel. Belachelijk zo zwaar als dat treft. Ik vond zelf ook wel dat er af
en toe een soort schoolmeester in mijn zinnen kruipt, vooral als ik meen
zo onmiskenbaar gelijk te hebben als tegenover Karel, die openlijk toegeeft
zich niet in de feiten verdiept te hebben.
Is waarheid dan geen criterium voor schrijverij? Hebben de kwabbelzakken
met hun dichterlijke vrijheid dan toch gelijk? Of zou hier eindelijk op de
omgrenzing van het begrip essay gestoten zijn? In die zin dat in romans
alles mag, grootspraak, onzin, leugens, oplichterij, idealisme, psychologie
desnoods en zelfs elementen van essay. Maar dat het essay mede
gewaardeerd moet worden op de feitelijkheid, op het juiste citaat, op de
juiste bronnen uit de biologie b.v. als het over evolutie gaat? (Hillenius
1986, 83)
Uit deze passage wordt duidelijk dat het essay als betogend genre voor Hillenius in
ieder geval niet getypeerd wordt door een retorische dimensie.
Dat dingen die niets met elkaar te maken hebben op elkaar kunnen lijken en met
elkaar in verband kunnen worden gebracht, is een gevolg van het feit dat ze
opgebouwd zijn uit een beperkt aantal elementen, waarvan een groot deel dezelfde.
(Hillenius 1986b, 20). Althans: dat zeggen onze hersenen, die als een stelsel van
zeven functioneren. Alles wat we buiten of in onszelf waarnemen, wordt door de
hersenen in een grote hoeveelheid zintuigelementen gesplitst en ‘gezeefd’, dat wil
zeggen: gedetermineerd op grootte, hoogte (van toon), kleur, vorm, smaak, geur
enzovoort. Het zeefgedeelte waar onze zintuigen in eerste instantie hun informatie
naar toe sturen, is weliswaar zeer fijn, maar toch nog altijd versimpeld vergeleken
met de mogelijke werkelijke rijkdom van de werkelijkheid. Misschien is ons atomaire
wereldbeeld, dat gewoeker met beperkte aantallen verschillende elementen alleen
maar een schijnbeeld, veroorzaakt door de bouw van onze hersenen. (Hillenius 1986b,
27)
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Kortom, al is de natuur misschien wel helemaal niet zuinig of armoedig,
helemaal niet woekerend met weinig verschillende bouwstenen, onze
hersenen geven in ieder geval een vereenvoudigd beeld. Toch maakt dat
niets uit: het beeld heeft drie miljard jaar gelegenheid gehad - en werd er
door de natuurlijke selectie toe gedwongen - om zo dicht mogelijk bij de
werkelijkheid te komen. We moeten het er mee doen. (Hillenius 1986b,
29)
Onze zintuigen zijn de ‘voetjes van de ziel’, zoals we als een soort van motto konden
lezen boven het eerste essay uit Tegen het vegetarisme. Het is, zegt Hillenius, sinds
Popper niet meer bon ton om in de wetenschap over inductie te spreken. ‘Deductie
is de mode’. (Hillenius 1986b, 20)
Misschien is het met al onze ideeën over de werkelijkheid wel zo dat we
er in grote lijnen al mee geboren worden, maar dat ze pas bewust worden
doordat we in aanraking komen met feiten die erop lijken te passen.
Vroeger, Bacon zei het en vele anderen tot aan Popper, dachten we dat als
je je maar omringde en doordrong van vele feiten daar vanzelf, door
inductie, een verklarend idee uit zou ontstaan.
Sinds Popper mogen we dat niet meer denken, maar hoe het ideeën krijgen
dan wel in zijn werk gaat heeft hij niet gezegd. Ik denk dat het is zoals ik
hierboven beschreef: net zolang de zintuigen laten zwelgen in de gegevens
van de werkelijkheid tot de aangeboren patronen gewekt worden.
Dit zou ook kunnen verklaren waarom soms goede ideeën gebouwd werden
op geen, te weinig of zelfs verkeerde feiten. (Hillenius 1986a, 133)
Een en ander betekent wel, dat de zintuigen ‘schoon’ moeten zijn en dat we met een
niet belaste blik naar de werkelijkheid moeten kijken. In Hillenius' visie is de kunst
daartoe eerder in staat dan de wetenschap, die tot ‘verstarring’ neigt, ‘tot
kristallisering, tot afknotting, besnoeiing van onverwachte, levende uitgroeisels’.
Wetenschap is in principe een sociale bezigheid, in tegenstelling tot kunst, die
individualistisch is. ‘De sociale kant van wetenschap leidt eens in de zoveel tijd tot
bureaucratisering, jurismen, scholastiek.’ Maar als je bijvoorbeeld naar de biologie
kijkt, dan is haar vernieuwing, haar wedergeboorte vooral zichtbaar geweest bij
kunstenaars als Botticelli, Leonardo da Vinci en vele van hun tijdgenoten. (Hillenius
1996, 19) Ook het werk van de fameuze ‘natuurschrijvers’ Heimans en Thijsse is
wel eens getypeerd als een nieuwe opleving van de biologie in de twintigste eeuw.
Natuurlijk was die niet zo spectaculair
als de echte renaissance, de kristallisatie van de biologie was ook niet zo
ver voortgeschreden. Maar toch zie ik Heimans en Thijsse, zij het dan
bescheidener, als kunstenaars, die door een niet belaste blik gebieden
hebben geopend voor de biologie die er tot hun tijd eigenlijk niet toe
werden gerekend. (Hillenius 1996, 21)
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Ook Darwins werk is
doordrenkt van de toon van een liefhebber, die met onbelaste ogen kijkt
naar planten en dieren, en die daar ten diepste van geniet. Die toon is al
lang weer ontoelaatbaar in wetenschappelijke geschriften. Maar het is
merkwaardig en veelzeggend hoe je die toon telkens weer ontmoet als het
gaat om vernieuwingen in de biologie. (Hillenius 1996, 21-22)
Overigens wil Hillenius verwarring voorkomen. Als hij Heimans en Thijsse
kunstenaars noemt, dan bedoelt hij daar niet mee wat men er al te vaak onder verstaat:
kereltjes die de zaak verfraaien, mooiere kleuren verzinnen, fraaiere zinnen
ciseleren. Dat zijn op z'n hoogst de interieurmakers,
verpakkingsspecialisten, bij de volgende mode al verjaard. Het is
merkwaardig om de geschriften van Heimans en Thijsse te vergelijken
met wat er aan officiële literatuur rondom 1900 werd geproduceerd. Van
die literatuur heeft weinig het tot op heden uitgehouden, in tegenstelling
tot wat zij schreven. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ze geen
flauwekul in hun zinnen vlochten, geen bloemrijkheid, geen tijdgebonden
moraal, ze schreven wat ze zagen en vóór alles vermeden ze jargon.
(Hillenius 1996, 23)9
Het is onmiskenbaar zo, dat Hillenius hier ook zijn eigen schrijven typeert, of op
zijn minst de eisen formuleert waaraan zijn te boek gestelde ervaringen, herinneringen
en overpeinzingen moeten voldoen. Het is een soort programma voor zijn essayistiek
en poëzie.10 Als het woord ‘kennen’ een betekenis heeft, schrijft hij in De hersens
een eierzeef, dan slaat het op het zo precies mogelijk aflezen van onze
zintuigafdrukken, het zo goed mogelijk verwerken ervan, het wakkerhouden van
onze herinneringen en ervaringen en het zich bewust worden van zoveel mogelijk
zaken die zich in de 3000 miljoen jaar van het leven op aarde ontwikkeld hebben om
het leven in al zijn diversiteit mogelijk te maken. (Hillenius 1986b, 28) Vooral ook
moeten we ons verzetten tegen verstarring in de waarneming, tegen verdoving door
de regelmaat die de structuur van onze hersenen in de verschijnselen ‘ziet’. Die pure
regelmaat is de ‘moeder der logica’ (Hillenius 1968, 67, 203) en daarmee van de
abstractie waar we ons verre van moeten houden omdat ze geen betekenis heeft.
Pas de zintuiglijke, kleurige wereld heeft betekenis en de wiskunde en
elke andere abstractie betekenen alleen iets voor zover ze nog
verbindingsdraden met de levende wereld hebben bewaard. (Hillenius
1996, 67)

De wetten ontduiken
De abstractie en de regelmaat, de wetten, de rechtlijnigheid, verstarring en kristallisatie
moeten, al dan niet met behulp van een ‘derde oog’ of met een ‘sprong’
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over het mechaniek van de logica of de wiskundige zekerheid heen, worden ontvlucht.
Alleen op die manier blijft het leven leven en het denken levend denken. Het is in
zijn gedichten, maar daar niet alleen, herhaaldelijk te lezen. En ook de vrije vorm
van de gedichten, die zich niet laten binden door regels van traditie en genre, van
metrum en rijm, brengt het verlangen om aan inkapseling en bevriezing te ontkomen
tot uitdrukking. Een enkel voorbeeld:
Wetten zijn
de strakke lijnen van ijskristallen
netten wevend
van de dood
Leven is
in ontduiken van wetten
vechtend ontkomen
aan vernietiging11

Hier spreekt een dichter die literair-historisch gesproken zijn verwanten eerder moet
hebben gevonden in kringen van de ‘vent’ dan van de ‘vorm’.12
Vanuit dezelfde mentaliteit die Hillenius in zijn essays ‘propaganda’ doet maken
voor ‘het enige wat onze in beton, tegels en staal groeiende mierenstaat nog wat
ondermijnt: kunst’ (Hillenius 1972, 8), vraagt hij zich af of er niet eens een uitvinder,
‘of eindelijk een uitvinderes’, zal zijn
die een worm uitvindt tegen beton
een klein apparaat tegen rechtlijnigheid
een opblaasmiddel tegen
voor niets dan besturen geschikten (Hillenius 1991, 194)

Het is interessant dat de worm, die toch gemakkelijk met dood en vergankelijkheid
te associëren valt, hier vooral leven betekent: verval van het dodelijk harde beton.
Zo is in een ander gedicht de worm ook een treffend beeld voor het met elkaar in
verband brengen van niet eerder met elkaar verbonden elementen, in essay en poëzie.
Juist deze nieuwe verbindingen, juist deze ‘wormen’ staan voor de ‘sprong’, de
‘vlucht’, het leven.
alleen de wormen die verbindinkje spelen
in de beeldenkamer van mijn hersenen (Hillenius 1991, 75)13

De ‘vakken’, de disciplines die met elkaar verbonden raken in de wijze waarop
verschijnselen door dichter en essayist aan elkaar worden gerelateerd, moet een mens
natuurlijk wel kennen, eerst leren. Op grond van die kennis gaat dan een vorm van
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interdisciplinariteit tot de mogelijkheden van het denken behoren. Levende kennis.
Daarover spreekt, denk ik, ook het gedicht

Voor Antje
het leren van al die verdomde vakken
heeft maar één zin
dat zo min mogelijk bazen
je kunnen dwingen in
richtingen die niet de jouwe zijn
bedenk dat leven bestaat uit ontkomen
aan krachten en wetten
waarvan je de grenzen hebt leren verkennen

‘Bazen’ en ‘dwingen’: het zijn woorden die via het beschreven disciplineringsgevaar
zeker ook naar wetenschappelijke disciplines verwijzen. En misschien op een
verwijderde manier ook wel naar de ‘vakken’ die we genres noemen.
Tegenover die bazigheid en dat dwingen stelt Hillenius het positief gewaardeerde
begrip ‘slordigheid’.
Ik heb zelf herhaaldelijk het geluk gehad verleid te worden door zaken uit
de meest uiteenlopende gebieden, kunsten, biologie, geschiedenis. Ik heb
nooit het gevoel gehad dat ik daarbij grenzen overschreed. Ik blijf dezelfde
persoon en in plaats van padden of chamaeleons, die biologisch gezien
toch mijlenver uit elkaars buurt liggen - om preciezer te zijn: al meer dan
200 miljoen jaar van elkaar verwijderd zijn -, ontmoet ik muziek of een
psychologische redenering, of nog iets geheel anders, en - als het aan
bepaalde voorwaarden, die ik niet goed ken, voldoet - wordt mijn
nieuwsgierigheid geprikkeld, ik wil meer weten, er komt iets als genieten,
ik zie overeenkomsten, ik vermoed overeenkomstige mechanieken en voor
ik het weet formuleer ik een slordig idee. (Hillenius 1986b, 54)14
Hillenius vraagt hier nadrukkelijk aandacht voor de continuïteit tussen kameleons
en padden. Ook al zijn die al verschrikkelijk lang geleden in verschillende richtingen
geëvolueerd, hij houdt zich met beide bezig. Zijn aandacht, per slot van rekening
ook een biologisch gegeven, zo is de implicatie, verbindt hen; zoals zijn aandacht
ook andere verbindingen tot stand brengt, opnieuw als een biologisch feit, verwoord
met gebruikmaken van termen als prikkeling, nieuwsgierigheid, genieten en
gerelateerd aan de cognitieve mogelijkheden (en beperkingen) van zijn hersens. ‘[...]
en voor ik het weet formuleer ik een slordig idee.’ De bioloog wordt door de biologie
van zijn eigen lichaam verrast. Hij scheidt een gedachte af.
Het is duidelijk dat een natuurwetenschappelijk gevormd auteur met dit soort
zienswijzen rijke mogelijkheden schept voor essayistisch werk. Het ‘informele’
essay, zoals we het van Hillenius kennen, is nu eenmaal het genre van de ‘poging’.
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Het kent niet de pretentie systematisch en compleet te zijn en richt zich eerder tot
een algemeen dan een gespecialiseerd publiek. (Vgl. Abrams 1988, 56) Als het al
een conclusie kent, is de weg daarnaar toe meestal belangrijker dan die slotsom zelf.
In tegenstelling tot wat in wetenschap belangrijk is, voorspelbaarheid, behoort
onvoorspelbaarheid van denken en associëren tot de genoegens van het essay, zowel
voor de schrijver als de lezers. In die zin lijkt wat een essayist als Hillenius doet op
het maken van een reis.
Het heerlijke van reizen is dat je niet weet wat er straks komt, óf er nog
wel wat komen zal. Om de een of andere reden vind ik dát pas leven, dat
je niet weet wat er komen zal. Ik heb ooit een vriendin gehad met
voorspellende dromen. Ze had er bolle ogen van en het leek mij de beste
reden om uit te stappen. (Hillenius 1996, 6)15
Ook houdt het essay ruimte open voor tegenstrijdigheden, zoals die ook in het
niet-logische leven telkens weer aanwezig zijn:
Tegenstrijdigheden zijn heel natuurlijk, wat ons zou moeten waarschuwen
voor de onzin in de rechtlijnigheid van onze redelijkheid. (Hillenius 1966,
50)
Net als essays kunnen gedichten ontstaan door een ‘plotselinge verbinding in de
hersenen van de dichter van zaken, die tevoren niet verbonden waren’. En elk moment
dat het gedicht gelezen wordt, ontstaat dan in de ‘hersens van de lezer dezelfde
kortsluiting, die - als het goed is - niet van de oorspronkelijke creativiteit is te
onderscheiden.’ (Hillenius 1972, 53)
Essayistiek en poëzie zijn bij Hillenius nauw met elkaar verbonden. Ook in de
gedichten is dikwijls een ideeënman aan het woord. Gedachten die in het ene genre
tot ontwikkeling komen, vindt men niet zelden ook terug in het andere. Een voorbeeld
daarvan is het thema van de verandering, de noodzaak van ‘reizen’, fysiek en in de
geest. Zeer opvallend is het verband tussen essay en gedicht wanneer we twee teksten
naast elkaar leggen: het commentaar in proza op werk van de kunstenares Niki de
Saint Phalle (Hillenius 1966, 91-92), gedateerd september 1962, en het Engelstalige
gedicht ‘Abstract of a paper by some biologist’, gedateerd december 1962 (Hillenius
1972, 17-18; ook in Hillenius 1991, 227-228.
Interessant is de parallel die we kunnen zien tussen Hillenius' werkwijze in dit
concrete geval en de manier waarop Leo Vroman in 1964 zowel een wetenschappelijk
artikel voor Nature schreef over biochemische waarnemingen rond het
bloedstollingsproces als een gedicht over diezelfde observaties, ingebed in een
persoonlijk kader: ‘De reactie van plasma thromboplastin antecedent (PTA) met
hageman factor (HF)’. (Vroman 1985, 436-439) Voor het overige is het verschil
tussen de dichters Hillenius en Vroman behoorlijk groot. Is de meestal volop rijmende
Vroman een dichter die gaat ‘waar de woorden gaan’, zoals hij in ‘Over de dichtkunst’
schrijft, Hillenius daarentegen ziet het rijm vooral als een belemmering, die het
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formuleren van de oorspronkelijke bedoeling verhindert: ‘het rijm belet me om recht
op mijn doel af te gaan’. (Hillenius 1986, 158) Elders noteert hij over het vertalen
van poëzie:
Frost zei dat poëzie datgene is wat bij vertaling verdwijnt. Ik denk dat het
enige dat kans loopt te verdwijnen is de franje, de kunst, de traditie, het
rijm, maar dat de poëtische kern van het gedicht het enige is wat te vertalen
is (soms ook in de eigen taal). (Hillenius 1978, 201)
Deze opmerking over wat de ‘kern’ van het gedicht is (een gedachte of een zo precies
mogelijk weergegeven observatie) maakt nog eens duidelijk dat poëzie voor Hillenius
vooral een ‘persoonlijk’ genre is, zoals zijn essayistiek. Hij bekent zich tot een vorm
van poëzie, waarin anders dan in de zogenaamde ‘zuivere’ dichtkunst (vgl. Sötemann
1985, 83-90) niet de autonomie van de taal vooropstaat, als wel de kracht van de
eigen waarneming en het persoonlijke denken.16

Een realistische poëtica, maar niet helemaal
Hillenius' poëtica - eigenlijk moet ik zeggen: zijn idee van schrijven, omdat dit idee
niet alleen een concept van literatuur behelst, maar tegelijkertijd ook een
wetenschapsopvatting vertegenwoordigt, zoals we hierboven zagen - zou men
‘realistisch’ kunnen noemen, zij het dat hij de grenzen van de ‘objectiviteit’ in
biologisch-psychologische termen duidelijk gemarkeerd heeft17 en zeker niet
‘onpersoonlijk’ heeft willen schrijven. Maar zijn a- of anti-hiërarchische standpunt
is duidelijk in overeenstemming met wat een realistische of mimetische poëtica kan
worden genoemd.xviii Mimetische theorieën over literatuur ‘show no special concern
for genre, for the separation of levels of style, or of subjects’. (Sötemann 1985, 102).19
En zoals hierboven reeds bleek, waar hij sprak over ‘kereltjes’ die de zaak verfraaien,
staat de ‘waarheid’ van ervaringen en herinneringen in zijn schrijven voorop.
Er is een grote overeenkomst, bij de meest uiteenlopende schrijvers, in de
directe weergave van herinneringen. Niet het echte vertellen, maar het
bijna wetenschappelijk noteren van wat - meestal maar in korte episoden
- op het beelscherm van de herinnering is te zien. Er zijn van die kleine
stukken pure herinnering bij Tsjechov, Stendhal (heel veel), Léautaud,
Renard, Nescio (vooral in Boven het Dal), Du Perron [...] (Hillenius 1966,
25)
Het gaat hier om de ‘kunstloos exacte weergave van een herinneringsbeeld’. (Hillenius
1966, 26) Ook waar hij spreekt over zijn eigen poëzie, is dat wat hij naar voren haalt.
Ik kan op zijn best verslaggever zijn, beschrijver van het moment. Het
enige wat ik als ijver hieraan kan besteden is in het wegschrappen van de
woorden die er niet toe doen, van de beelden
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die ik niet zag, van de reminescenties [sic] aan wat ik ooit las, verfraaiingen
die ik niet kan dragen. (Hillenius 1966, 36)
Elders noteert hij, na een bezoek aan Zuid-Afrika in Madagascar aangeland, dat hij
in die omgeving het gevoel heeft over alles te kunnen dichten.
Kleine waarnemingen en de manier waarop ik ze onbedoeld formuleerde,
hadden voor mij direct de samenhang van een gedicht. (Hillenius 1969,
130; ook in Hillenius 1991, 150)
Het ‘onbedoeld formuleren’ waarvan hier sprake is, impliceert als ik het goed zie
een min of meer achteloze, niet bewust literaire maar vooral toch instrumentele kijk
op de taal.20 En dat is goed verenigbaar met een realistische poëtica. En met een
wetenschapsopvatting die in onbelaste waarneming (vgl. Heimans en Thijsse), in
leeg, zo mechanisch mogelijk proberen te zien (vgl. noot 4) een ideaal erkent. Toch
is er in dit verband ook een complicatie aan te wijzen die te maken heeft met een
zekere gefixeerdheid op de taal. Ik doel op Hillenius' preoccupatie met etymologie.
In wonderlijke etymologische excursies geeft deze ‘realistische’ auteur blijk van een
bijzondere belangstelling voor de woorden die hem ter beschikking staan. De taal is
voor hem transparant, maar niet steeds alleen maar in die zin dat zij als een venster
op de beschreven werkelijkheid functioneert. Haar transparantie bestaat er soms ook
in, dat in of achter de woorden plotseling andere woorden, taalhistorische verwante
woorden, woordstammen of - wortels zichtbaar kunnen worden. Dan vestigt de taal,
via de even aan haar gewoonheid ontwende lezer (Hillenius' ideaal van kijken), even
aandacht op zichzelf. Of zelfs op een oeroude werkelijkheid waarnaar woorden als
fossielen kunnen verwijzen. Het is, zou men kunnen zeggen, een soort taalbiologie
die Hillenius dan bedrijft, maar waarvan niet altijd duidelijk is hoe ernstig hij die
etymologische hypothesen wel meende. In het algemeen is het zo, dat hij de
klankmatige verwantschap tussen woorden als een signaal opvatte van wat je
semantische aangrenzendheid zou kunnen noemen. De hersens hebben het vermogen
om taal, bestaande woorden, ook te gebruiken voor nieuwe verschijnselen.
Steeds kun je weer de oude woorden gebruiken die voor andere situaties,
andere dingen, andere wezens gevormd zijn. Soms lijkt het wel of er unieke
benamingen zijn, die niet te herleiden zijn tot andere namen, maar dat zijn
altijd heel oude namen, voortlevend bij mensen die al vele generaties in
dezelfde situatie leven. De verdenking ligt dan voor de hand dat het alleen
maar de ouderdom is die de etymologische sporen heeft uitgewist.
(Hillenius 1986b, 6-7)
Het is, welbeschouwd, een van de evolutiebiologie afgeleide redenering; de taal past
zich aan, de woorden ontwikkelen zich in relatie tot nieuwe situaties, omgevingen,
te benoemen objecten. Maar de wijze waarop Hillenius over woordgeschiedenis
denkt, heeft ook te maken met zijn opvattingen over het hersenmecha-
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niek (zie boven): de wijze waarop het brein zijn wereldbeeld opbouwt uit een
weliswaar groot, maar toch ook beperkt aantal elementen en telkens weer nieuwe
verbanden weet te leggen tussen zaken die eenheid in variatie lijken te vertonen. Met
zijn ‘etymologische’ kanttekeningen bij woorden komt hij nogal eens in de buurt
van wat we volksetymologie noemen. Ook dichters - Hillenius was er een - hebben
soms een bijzondere gevoeligheid voor ‘verborgen’ verwantschap tussen woorden.
Maar men kan ook, net als Hillenius zelf, aan het werk van psychologen denken,
‘met hun ervaringen op het gebied van woord- en gedachteassociaties’.21 In ieder
geval zien we hier terug wat we al eerder van deze auteur hebben vernomen: dat het
goed is niet al te specialistisch te opereren, maar ook verbindingen te leggen met
andere disciplines. Een specialist is iemand die slechts een klein gebied bestrijkt,
waaruit voor Hillenius volgt
dat een taalspecialist in de letterlijke zin niet kan bestaan, omdat taal het
hele leven bestrijkt. Een etymoloog kan dus hoogstens een vergaarder zijn
van de samenhangen die door anderen op hún gebied van leven zijn
ontdekt. (Hillenius 1966, 26).
Leven, leven. Uiteindelijk spreekt in alles wat Hillenius schreef een op assimilatie
gerichte bioloog. Want eerder dan om aanpassing, ‘zichzelf zo wringen [...] dat men
past in de omgeving’, het beste dat men kan doen, want overal waar men ‘niet zou
passen, zou een constante irritatie ontstaan’, eerder dan om aanpassing lijkt het in
dit oeuvre om een durend verlangen naar assimilering te gaan. Grenzen worden
overschreden of ontkend. Assimilisten
passen zich niet aan, maar grijpen alles wat in de weg staat, dus prikkelt,
vreten het op en zetten het om in eigen vlees. Als ze groot genoeg zijn,
stoppen ze niet bij het wegnemen van directe obstakels, maar vreten verder
tot er nieuwe obstakels ontstaan, die weer moeten opgevreten etc. [...] Een
andere naam voor deze assimilisten zou inlijvers kunnen zijn, tot nog toe
waren ze bekend als kunstenaars. Definities van kunst zijn nooit
bevredigend, maar ik stel hierbij dus een nieuwe voor: een stuk van de
omgeving waarbij een bepaalde persoon zich niet heeft aangepast, maar
dat door deze gevreten is en omgezet tot eigen substantie. (Hillenius 1969,
23)
Dick Hillenius, met zijn biologisch wereldbeeld,22 de schrijver die over het ‘hele
leven’ gaat, heeft als wetenschapper de kunst ‘opgevreten’ en als kunstenaar de
wetenschap. Essays en (essayistisch aandoende) poëzie is waar dat alles toe leidde.
Volgens sommigen te weinig wetenschap en te veel ‘schrijverij’, volgens anderen
te veel ‘schrijverij’ en te weinig wetenschap. Maar het maakt zijn werk tot een
fascinerende eenheid; en het lezen ervan tot een avontuur.
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Een verband tussen ‘wortel’ en ‘hoorn’ (D. Hillenius, Het romantische mechaniek. Amsterdam. De
Arbeiderspers, 1969, p. 169)
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Eindnoten:
1 Vgl. Nash 1990. De biochemicus en dichter Leo Vroman, wiens wetenschappelijk onderzoek
dichter bij de fysica staat dan bij bijvoorbeeld de gedragsbiologie heeft in Warm, rood, nat en
lief prachtige (extreme) voorbeelden geleverd van hoe ook metaforen (personificaties) tot
verhalen kunnen worden.
2 Opvallend genoeg ontbreekt een referentie aan Hillenius in J.H. de Roders recente essay over
taal, ritueel en biologie, Het schandaal van de poëzie. Toch bevat bijvoorbeeld een met gedichten
vermengd essaytje als ‘Elementen’ (Hillenius 1969, 119-122; ook in Hillenius 1990, 139-143)
interessante noties over het opwekken en genieten van ‘ritmische boersels’ versus de ‘behoefte
tot mededeling’.
3 Het beeld van de tekst als huid komt bij Hillenius voor in een korte bespreking van de
gedichtenbundel Uitersten van A. Roland Holst: ‘Zoals elk lichaam van plant of dier te
beschouwen is als een slagveld waarop de ingeboren levenswil strijdt met de vele vernietigende
tendenzen van de wereld daarbuiten, zo zijn ook de formuleringen van een dichter te zien als
de dunne huid van weerstand tussen de uitschietende eigen impulsen en de daarmee strijdende
egaliserende krachten van buiten.’ (Hillenius 1972, 54)
4 Wilpert 1969, 283. ‘Gedankenlyrik’ is overigens geen onproblematisch begrip, omdat het
suggereert dat ‘lyriek’ primair een kwestie van gevoelsinhouden is en we hier dus met een
uitzonderlijk iets te maken hebben. Maar in ‘lyrische’ poëzie kan net zo goed aan gedachten
en ideeën vorm worden gegeven, wanneer deze bijvoorbeeld sterk beleefd worden in omgang
met de wereld. Dit laatste is in Hillenius' poëzie zeker het geval; vele van zijn gedichten getuigen
van een doorleefd biologisch wereldbeeld.
5 Vgl. Hillenius 1969, 91, waar hij reageert op critici (Gomperts, Vroman) die zijn gedichten
hoogstens als aanlopen zagen, als schetsen. ‘Ik denk dat ze gelijk hebben; ik heb geen talent
voor kunst. Mijn mogelijkheid is het zien van nieuwe verbindingen.’
6 In Tegen het vegetarisme noemt Hillenius de vraag ‘of een mythisch poëtisch weten meer
waarheidsgehalte bezit dan de logische wetenschap’ onoplosbaar. Hij beschouwt Graves als
een dichter. ‘De toon van Graves overtuigt me zoals of omdat zijn gedichten me overtuigen.’
(Hillenius 1968, 91-92) Later schreef hij over Graves: ‘Er zijn niet veel schrijvers waar ik in
principe alles van probeer te lezen, in huis te hebben, maar van die weinigen is Graves me het
meest een raadsel gebleven. Behalve zijn manier van denken, waarvan makkelijk valt vol te
houden dat het geen denken is - al gaat het ongetwijfeld om hersenwerkzaamheden - heb ik
niets met hem gemeen.’ (Hillenius 1996, 192)
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7 ‘Bewijzen zijn een speciaal soort sleutels tot onze overtuiging. Er bestaan vele sleutels.
Schoonheid is een belangrijke.’ (Hillenius 1968, 132) Als voorbeeld van overtuiging door
dichterlijke taal volgt dan een citaat van Bloem.
8 Vroeger, in de premoderne tijd, was dat anders. In een in 1967 verschenen monografietje over
Darwin schrijft Hillenius: ‘De vroegere geleerde, en dat geldt misschien voor medicijnmannen,
priestergeleerden uit allerlei oude beschavingen, had iets van een dichter-profeet-dictator. Als
een dichter een mooie zin zegt, is er geen reden tot wantrouwend onderzoek. Bij een profeet is
het onderzoek tot later uitgesteld. Bij een dictator wordt het onderzoek weggedrukt. Half uit
intuïtie, half uit onbegrepen of minstens onkritisch overgenomen verhalen van voorgangers
werd de wetenschappelijke mening van zo'n figuur gevormd.’ (Hillenius 1967, 39; vgl. Hillenius
1968, 132) Het is ‘onzintuiglijke’ wetenschap die onder meer om die reden niet in verband mag
worden gebracht met essayistiek als die van Hillenius, waarin de zintuiglijkheid immers altijd
voorop blijft staan als bron van kennis. In Tegen het vegetarisme wijst Hillenius er in dit verband
op, dat er nog steeds telkens mensen zijn (platonici, vitalisten) ‘die zeggen dat het Leven alleen
met dikke, zintuigvermommende handschoenen onderzocht mag worden. Een instelling die
gepaard gaat met geloof in dichterlijke en profetische uitspraken en een middeleeuwse afschuw
voor critiek.’ (Hillenius 1968, 127)
9 Onbevooroordeeld waarnemen en formuleren zonder verfraaiingen is ook wat hij bewondert
in geschriften van de ethologen Lorenz en Tinbergen (al zijn die, voeg ik eraan toe, zeker niet
vrij van wetenschappelijk jargon). Iemand als de dierpsycholoog Portielje, ‘de beroemde Portielje
van Artis’, is een ‘prachtig prater, maar heeft nog nooit een mededelende zin op papier kunnen
zetten. Daarentegen zijn verschillende publicaties van Konrad Lorenz en van Nico [bedoeld is:
Niko] Tinbergen, die zo leeg, mechanisch mogelijk proberen te zien, van grote helderheid en
een plezier om te lezen.’ (Hillenius 1968, 205) Niet alleen kunstenaars maar ook
wetenschapsmensen kunnen (de laatsten door training) aan het ‘gewenningsmechanisme’ in de
waarneming ontkomen en primair, leeg en helder kijken. (Hillenius 1968, 203)
10 Zie ook hoe hij in Hillenius 1968, 104 de ideale essayist typeert: ‘niet de vakman met vaktaal,
vastgestelde voorwaardelijke reflexen, maar een soort ideale leek wiens kennis niet dient ter
verfraaiing en vervalsing van mededelingen, maar in de eerste plaats ter scherping van de
zintuigen, van het bewustzijn, en indirect van het kunnen formuleren van de fijnste nuances
van de waargenomen plezieren en displezieren.’
11 Vgl. ‘Er is niets bestendiger dan vlucht’ en: ‘leven is vastgroeien en vluchten willen’. Verder
bijvoorbeeld: ‘Ik breek de orde open die mij sloot’. (Hillenius 1991, 55, 264)
12 Zie ook de wijze waarop hij in een gedicht de draak steekt met ‘de aestheet’. (Hillenius 1991,
208)
13 In het gedicht met de Popperiaanse titel ‘Falsifieerbaar’ keert hij het beeld om en geeft hij de
worm de betekenis van een organisme dat de ‘samenhang’ bederft en vernietigt: ‘geen samenhang
maar wormen’. Gezien Hillenius' eerdere reactie op Popper (zie hierboven) is hier vermoedelijk
een licht satirische intentie in het spel: de stelling met betrekking tot de relatie tussen wormen
en samenhang moet als niet houdbaar worden gezien.
14 Vgl. de gedachte dat ‘netheid’ zijn bloei beleeft in een absoluut dode wereld. ‘De enige
verandering die men toestaat in de beschouwing van de wereld is een steeds verder gaande
verfijning, splitting, absolutering van de bureaucratie, van de regels op elk gebied, de criteria
voor kunst en goed gedrag. Hoe fijner al die zaken beschreven zijn en vastgelegd des te moeilijker
wordt het om er ooit verandering in aan te brengen, in de inzichten, in de zaken zelf. Een slordig
mens is in dit kristallijne licht gezien een revolutionair, een verstoorder van zekerheid, een pest
aankondigende vogel, een ketter die branden moet.’ (Hillenius 1996, 214) Vgl. ook het beeld
van de ‘slordige tuinman’ in de titel van de postuum uitgegeven essaybundel waaruit ik zojuist
citeerde en in het gedicht over de bossen die hun geheim hebben verloren. (Hillenius 1991, 72)
Voor een aardige typering van Hillenius' vluchtige denk- en schrijfwijze, zie 't Hart 1990, 85.
15 Vgl. Hillenius 1966, 37.
16 Overigens ziet Hillenius ook wel de positieve mogelijkheden van het rijm. Rijm brengt ook een
verbinding tot stand tussen woorden / zaken die tevoren onverbonden waren, en in dit soort
verbanden is hij zoals hij herhaaldelijk te kennen geeft, zeer geïnteresseerd. Maar dit soort
rijm-verbanden hebben dikwijls iets krampachtigs. (Hillenius 1966, 48) Anderzijds: ‘Er zijn
geen overeenkomsten zonder reden: rijmende en allitererende woorden moeten een
gemeenschappelijke basis hebben, waaruit ze door onbewust associatieve hersenwerkzaamheden
worden afgeleid.’ (Hillenius 1968, 106). Maar met deze opmerking doelt Hillenius eerder op
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in de taal aanwezige ‘rijmen’ (klankverwante woorden) dan op concrete dichterlijke
rijmpraktijken. Het is een aspect van zijn etymologisch denken, waarover verderop meer.
Vgl. dit kleine, titelloze gedicht: ‘Kijken is nooit neutraal / Zelfs leeuwen ontwijken je blik /
Lang aanzien alleen als aanloop / tot vechten of vrijen’. (Hillenius 1991, 284)
‘Er bestaat voor de bioloog geen rangorde van kunstenaars [...]. Wat de aestheten soms
schaamteloos een slecht kunstenaar durven noemen is - mits de man een dedicated kunstenaar
is - voor de bioloog een even boeiend object als wat diezelfde aestheten een groot man noemen.’
(Hillenius 1972, 59) Vgl. noot 12.
Vanuit het door hem telkens weer ingenomen biologisch perspectief is de vraag of een bepaald
kunstproduct goed, slecht, of beter of slechter is dan een ander object, irrelevant. Dit soort
denken ‘berust op een langzamerhand toch wel verlaten idee dat er een waarheid is, althans
achterhaalbaar. Maatstaven bestaan niet. Kritiek is dan alleen te zien als als een poging tot
dominantie, onaaanvaardbaar.’ En: ‘Ik zie kunst op dezelfde manier als planten en dieren of
daardoor afgescheiden producten.’ (Hillenius 1972, 7)
Vgl. Kusters 1997, 330.
In Hillenius 1966, 26-29, vindt men enkele aannemelijke en enkele hoogst curieuze
etymologische verklaringen en kanttekeningen. Over rijm en betekenisovereenkomsten: Hillenius
1968, 106-108. Zie verder bijvoorbeeld Hillenius 1969, 158-162 en 165-170.
Hillenius 1986, 85: ‘Een van de redenen waarom biologen zo nijdig zijn als niet-biologen die
wel eens een filosofieboekje lezen kritiek uitoefenen op hun methodiek is dat biologie veel
meer dan een vak is, het is een levenshouding, in veel opzichten te vergelijken met kunst.’
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Een gelijkzijdige driehoek
Nicolaas Matsier
Voor mezelf hanteer ik een driedeling die gebruik maakt van Aristoteles' aloude en
handzame opsplitsing van de literatuur in epiek, lyriek en dramatiek. Maar dan net
even anders: ik zie het essay als een van de drie zijden die het domein van de literatuur
begrenzen. (En voor het gemak doe ik nu maar even of het toneel daar verder geen
deel van uit zou maken.) Je zou ook kunnen zeggen: het verhalend proza, de lyriek,
en het essay zijn de drie hoekpunten van de driehoek die literatuur is.
Er bestaat in mijn ogen geen hiërarchisch onderscheid tussen deze drie polen van
de schone letteren. Het gaat dus, om in de geometrische vergelijking te blijven, om
een gelijkzijdige driehoek. Hoe beter een tekst erin slaagt om niet alleen maar
verhalend, alleen maar lyrisch, of alleen maar essayistisch te zijn, hoe meer die tekst
mij bevalt - als lezer zowel als auteur. Dat neemt niet weg dat door mij hoog geachte
schrijvers vrijwel altijd een zekere geprononceerdheid vertonen. Er zijn dichters die
ik ‘eigenlijk’ toch vooral essayisten vind, in hun karakteristieke vorm van
bedrijvigheid - en vice versa. Zoals er ook verhalende poëzie bestaat, en lyrisch
proza.
Ik geef toe dat dit een enigszins ideaaltypische aangelegenheid is. Want meestal
gaat het om combinaties van (slechts) twee van de drie elementen. (Misschien treffen
we alleen bij de oude Griekse tragici en Shakespeare de stralende voorbeelden van
de ongeveer even sterk aanwezige ingrediënten verhaal, vers, en idee. ) En ook zijn
er genoeg voortreffelijke schrijvers te vinden bij wie zich helemaal geen vermengingen
voordoen. Coetzee is een pure verteller, Gorter een zuivere lyricus.
Maar goed, als het zoals ik denk toch heel vaak gaat om een combinatie van slechts
twee elementen, dan zouden we daarmee in principe zes typen schrijvers (of, gerekend
per afzonderlijk werk, zes typen literaire kunstwerken) kunnen onderscheiden. Ik
geef een paar voorbeelden. Willem Jan Otten is voor mij allereerst een essayist (geen
lyricus dus, en ook geen verhalenverteller). Maar het is in zijn poëzie dat hij er het
beste in slaagt om de essayist te zijn die hij is. Valéry, omgekeerd, lijkt me belangrijker
als essayist dan als dichter. Maar bij Borges aarzel ik. In zijn werk zijn de poëzie en
de essayistiek communicerende vaten. Zijn beste essays (die een lyrische component
hebben) en zijn beste gedichten (die een latijnse, kervende, door en door denkende
inslag hebben) verhouden zich tot elkaar als rups en vlinder - maar zonder dat ik
zou durven zeggen wat er dan voor wat zou moeten staan.
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Wat mijzelf betreft, ten slotte. Ik vrees dat ik maar weinig verhalend talent heb, en
hoop dat de naar mijn stellige overtuiging in mij sluimerende, maar vooralsnog
gefrustreerde lyricus nog eens de ruimte mag krijgen boven de essayist, die ik in
eigen ogen vooralsnog, en zonder overwegend bezwaar, ben.
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De vuurtest van de taal:
Ter Braak als essayist
Léon Hanssen
Zijn credo
Ofschoon Menno ter Braak (1902-1940) in zijn studietijd verscheidene pogingen in
het korte proza heeft gedaan, begreep hij zijn identiteit als auteur vooral als essayist.
Toen hem namens Roel Houwink in november 1924 het verzoek bereikte medewerker
te worden van De vrije bladen, legde hij aan zijn bijdragen dan ook een ‘algemeene
beperking’ op: ‘voorloopig acht ik de essay daartoe de geschikte vorm’.1 De jonge
publicist voelde spoedig de behoefte zijn ‘Opmerkingen over het hedendaagsch
essay’ in een programmatisch artikel vast te leggen. Het behoort tot de
ongelukkigheden van het na Ter Braaks dood samengestelde Verzameld werk,2 dat
dit stuk daarin niet is opgenomen. Hij had het ongevraagd ingezonden voor het
maandblad Den gulden winckel, waarin het in maart 1926 verscheen.3
Ter Braak prefereerde het essay, als ‘een in alle opzichten gelukkiger, volmaakter
term’, boven de kritiek. ‘Een essay is een onafhankelijke substantie; een critiek blijft
gebonden aan het te critiseeren object’. Het essay moet zijn rechtvaardiging in zichzelf
dragen. Wat is het wezenlijke kenmerk van dit genre? In de eerste alinea van zijn
‘Opmerkingen’ gaf Ter Braak zijn karakteristiek prijs: een essay is een
‘hermaphroditisch wezen’. Aan deze opvatting zou hij altijd trouw blijven. De
tweeslachtigheid zit hem in de conflicterende elementen, die in het essay in een
proces van groei tot een synthetische orde komen. Als zulke elementen noemde hij
creativiteit versus intellectualiteit; vrijheid versus wetenschappelijkheid; subjectiviteit
versus objectiviteit. Het essay is geen reine kunst en evenmin puur denkwerk, maar
is de uitdrukking van ‘een onafwendbaar dualisme’ dat zich weet om te zetten tot
een ‘nieuwe eenheid’.
In het bijvoeglijk naamwoord ‘onafwendbaar’ schuilt een element van fatalisme.
Dat is ook precies wat Ter Braak bedoelde. Naar zijn oordeel liet de moderne tijd
geen mogelijkheid meer toe voor de ‘zuivere creatie’ van de romantiek, noch voor
de zuivere geest à la Hegel. Hij achtte het essay daarom een teken des tijds: de kunst
doorziet zichzelf als schijn en raakt aan het einde van haar mogelijkheden; de geest
wordt overmeesterd door emotie en verliest aan abstract oordeels-
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vermogen. Maar in combinatie met elkaar vormen zij, kunst en geest, het meest
geschikte instrument tot moderne, ‘algemeene cultuurinterpretatie’. Het essay, besloot
hij, is een vorm van proza, beproefd ‘door de schifting der nuchterheid’.
Blijven we nog een moment bij dit artikel van de net 24-jarige Ter Braak stilstaan,
dan vallen nog enkele andere dingen op. Zijn misprijzende benadering van het genre
van de ‘kritiek’ concretiseert zich in een uitval naar het fenomeen van de
boekbesprekingen, die volgens hem louter tot doel hebben ‘de Sint-Nicolaaskeuze
te vergemakkelijken’. Tot die gedienstigheid heeft Ter Braak, die zelf uiteindelijk
voor het vak van criticus heeft gekozen, zich niet willen verlagen: boekrecensies
moesten voor hem altijd ook een vorm van cultuurinterpretatie zijn. Een tweede punt
is het ‘wezenlijk verband’ dat Ter Braak tussen de essayist en zijn object veronderstelt.
Hij liet dit persoonlijk-subjectieve element zelfs prevaleren boven het
waarheidsverband tussen het essay en het onderwerp ervan. Een ‘goed’ essay begreep
hij daarom als een legende, die neigt tot een verduistering van de historische kern
van het onderwerp. Op het niveau van cultuurbeschouwing is deze personalistische
opvatting te begrijpen als een protest tegen de vermeende mechanisering en
rationalisering van de moderne maatschappij, die Ter Braak - met vele Europese
intellectuelen van zijn tijd - bedreigd zag door het ‘amerikanisme’. De inspiratie voor
deze kritiek haalde hij vooral uit de Duitse variant van de levensfilosofie na Nietzsche,
waarvan Oswald Spengler de bekendste vertegenwoordiger was. Wat van de
geschiedenis overblijft, had deze school geleerd, is uiteindelijk altijd de legende.4
In de jaren dertig kreeg deze personalistische en levensfilosofische impuls zijn
neerslag in de inleiding die Ter Braak voor het tijdschrift Forum (1932-1933)
ontwierp. Daarin zou hij de wens uitspreken van de vereniging van ‘vitale’ figuren
uit de letterkundige wereld die ‘uit een verwant levensbesef schrijven’; daarin zou
hij pleiten voor de ‘persoonlijke vorm’ van ‘den geheelen’, ‘creatieven mensch’;
daarin zou hij het streven naar objectiviteit afdoen als een uiting van levensangst.
Bovendien gaf hij in deze bekende redactieverklaring uiting aan het vertrouwde
anti-amerikanisme, namelijk waar hij de inrichting van de literatuur als een bedrijf
(‘fabriek’) verwierp als een ‘doelloos mechanisme’, geënt op het Taylor-systeem.5
Het waren noties die hij reeds aan het begin van zijn essayistiek ontwikkeld had. Ten
derde valt in de vroege ‘Opmerkingen over het hedendaagsch essay’ een eigenschap
op, waardoor Ter Braak zich tot het eind toe als essayist zou onderscheiden: zijn
polemische aandrift. Het artikel was namelijk een polemiek tegen H. Marsman, die
eind 1925 was afgetreden als leider van De vrije bladen met het centrale argument
dat er ‘één ding’ was waar alles voor moest wijken: ‘het eigen scheppende werk’.6
Marsman had het essay zelfs bestempeld als iets secundairs dat alleen maar afleidt.
Voor Ter Braak was dit echter een drogreden: het essay behoorde juist tot het meest
‘primaire’ dat de Nederlandse literatuur sedert de oorlog had voortgebracht. Hij
verweet Marsman in sprookjes te geloven, als deze meende dat hij zijn
scheppingsdrang de vrije loop zou kunnen laten door simpelweg zijn ‘bewust-
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heid’ uit te schakelen. Ter Braak hield de dichter voor dat hij daarmee niet alleen
zijn verantwoordelijkheid uit de weg ging, maar ook hetzelfde element gevaarlijk
onder druk zette waarvoor hij juist alles opzij schoof: zijn scheppingskracht. De
psycholoog Ter Braak zag de aangesprokene in een creatieve crisis; de polemist Ter
Braak duwde hem er als het ware in, om zijn gelijk te halen.

Het voorbeeld van Dèr Mouw
Het hoogtepunt van zijn vroege bijdragen aan De vrije bladen, een van zijn beste
publicaties überhaupt, was Ter Braaks essay over Johan Andreas dèr Mouw.7
Uitgerekend dit artikel had geen polemische oorsprong, maar was geïnspireerd door
Ter Braaks oom Nico van Regteren Altena, die op zijn beurt een leerling van Dèr
Mouw was geweest. Van Regteren Altena stond echter kritisch ten aanzien van Dèr
Mouws poëzie - hij vond haar te cerebraal -, terwijl Ter Braak het werk van de
dichter-filosoof juist zeer goed kon gebruiken ter adstructie van zijn stelling over het
onvermijdelijke samengaan van kunst en denken, van verbeelding en rede, in de
moderniteit. Als filosoof moet Dèr Mouw geplaatst worden in de traditie van het
neo-Hegelianisme, en daarin heeft Ter Braak, die zelf in deze denkrichting geschoold
was, veel herkend. De bedoeling van zijn studie was dus een confrontatie van de
denker met de dichter.8 Hij liet zien dat die twee één waren, met dien verstande dat
de denker nog de rups was in zijn cocon, en de dichter de vlinder die de vrijheid had
gevonden.
Elk filosofisch stelsel, meende Ter Braak, is de intellectuele vertaling van een
temperament. In de ‘geestdriftige koelbloedigheid’ van Dèr Mouws denken bespeurde
hij de passie van iemand die filosofeert uit ‘levensnoodzaak’. En juist omdat Dèr
Mouw filosofeerde uit levensnoodzaak, was hij terechtgekomen op het punt waartoe
elk werkelijk denken leidt: de volstrekte impasse. De wereld kwam hem voor als een
fantasmagorie van het bewustzijn; alles openbaarde zich aan hem in verbrokkeling
en ‘smartelijke gescheidenheid’. Het was wat Ter Braak noemde het ‘gericht der
individualiteit’. Langs de weg van de logica en de kentheorie is het ‘ik’ gedoemd
zichzelf te isoleren en te veroordelen tot levenslange opsluiting in de cel van het
bewustzijn. Dit is het lot van de denkende mens. Hoop putte Dèr Mouw uit de
gedachte dat slechts wie in de afgrond gestaard heeft ook de hoogten zal kennen. Op
dat cruciale moment maakte hij een complete volte face. Hij waagde een sprong naar
een nieuwe fase van kind-zijn en werd een mysticus die zijn wijsheid uit de Indische
veda's haalde. De dichter bereikte zijn doel in een toestand van extatische meditatie,
maar zou op de aarde terugkeren omdat hij alleen daar zijn taak als dichter kon
vervullen. Het is immers zijn taak de gevonden waarheid te verkondigen. De gedichten
die Dèr Mouw nu in een gigantische stroom van productiviteit schreef, bracht hij
tezamen onder de titel Brahman. Ter Braak besloot zijn essay met een apotheose:
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‘Brahman’ geeft den mensch, zooals hij overwint: triomf roepend in een
verlaten vlakte tegen den genadigen hemel.9
Een overwinning, al kleeft er een ‘maar’ aan. Omdat het de taak van de mysticus is
om naar aarde terug te keren en te getuigen, en wel in woorden, zal hij toch weer
overgeleverd zijn aan de betrekkelijkheid van het aardse leven. In het woord immers
wordt de mystieke ervaring, die in principe vloeiend en onzegbaar is, ‘vastgelegd’
en daarmee ontheiligd. Wie het eeuwige en absolute wil uitdrukken in een woord,
veroordeelt het daarmee tot betrekkelijkheid. Tot die tragedie was Dèr Mouw
veroordeeld en daarom moest hij ook eenzaam blijven. Vandaar de verlatenheid van
de vlakte waarin de mens uit zijn poëzie triomf roept. Het was een tragedie die Ter
Braak, woordmens in hart en nieren, voor zichzelf als essayist in het vooruitzicht
zag. Hij gebruikte Dèr Mouw aan het begin van zijn eigen loopbaan als een
identificatiefiguur, met behulp van wie hij zich kon distantiëren van de schoonheidsen woordcultus van Tachtig, kritiek kon uitoefenen op het eenzijdige rationele denken,
en hij het ideaal kon demonstreren van een essayistiek waarin de koele nuchterheid
van de rede en de gloeiende extase van de verbeelding een verbond aangaan. De
tragische component van dit verbond kwam voort uit het modernistische
cultuurpessimisme en de intellectuele zelftwijfel - ja: zelfhaat -, waardoor Ter Braaks
denken in deze jaren gekenmerkt werd.

Anti-amerikanisme en cultuurkritiek
De Europacentrische kritiek tegen ‘Amerikaansche toestanden’10 stamde uit de
negentiende eeuw. Zij richtte zich vooral tegen het daar heersende politieke systeem,
dat voor inhoudsloos en corrupt werd gehouden, en tegen de Amerikaanse idealen
van kapitalistisch management en functionalisering van de sociale verhoudingen.
Gevreesd werd dat dit in Europa tot verzakelijking en stijlloos materialisme zou
leiden. Vanuit de liberale cultuurelite werden er ideologische tegenkrachten
ontwikkeld die, mede door cultuurpessisme, het karakter van een
anti-moderniseringsbeweging hadden. Ter Braaks bekendste anti-Amerika artikel
verscheen in het maart-nummer van 1928 van De vrije bladen. De titel ervan was
van een parmantigheid, die lachwekkend werkt wanneer men de context niet kent:
‘Waarom ik “Amerika” afwijs’.11 Ter Braak plaatste aanhalingstekens om uit te
drukken dat het om de idee ‘Amerika’ ging, niet om het reële Amerika, dat hij immers
slechts uit Hollywood-films en enkele publicaties kende.12
Als vertegenwoordiger van ‘Europa’ - de ‘kaap van Azië’ - voerde de auteur een
krantenjongetje ten tonele, dat op het balkon van een tram in een muziekpartituur zit
te neuzen. In deze ‘aristocratie van het verdiept-zijn, van de afwezigheid’ te midden
van het stadsverkeer, groeit het bleke ventje uit tot ‘een gestalte met iets prinselijks
en ongenaakbaars’. ‘Toen hij het balcon verliet’, schrijft Ter Braak, ‘zag ik, dat
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hij een bochel had, de koningsmensch. Het papier, dat hij met zorg wegstopte, droeg
aan de buitenzijde den titel “Serenade van Toselli”’. Een in muziek verzonken prins
met een bochel, ziedaar hoe Ter Braak zijn geliefde Europa symboliseerde. Dat de
jonge musicus om zijn les te betalen als krantenjongetje moest werken, duidt echter
aan dat ook hij moest gehoorzamen aan de wetten van ‘Amerika’.
Deze metaforische behandeling van cultuurkritiek is kenmerkend voor de essayist
Ter Braak. De vergelijking zorgt voor aanschouwelijkheid en directheid, maar
versluiert tegelijkertijd de felheid van het polemische standpunt. Een goed voorbeeld
daarvan is te vinden in een bespreking van de roman van Alie van Wijhe-Smeding,
De domineesvrouw van Blankenheim, die Ter Braak op 23 november 1930 voor het
boekenprogramma van de AVRO voorlas.13 Voor de kennis van de literatuuropvatting
van Ter Braak bevat dit - evenmin in zijn Verzamelde werk opgenomen - opstel een
aantal interessante uitspraken. Het stuk draagt de titel ‘Provincialisme en rhetoriek’.
Een roman, meende Ter Braak, heeft tot taak dat hij de lezer ‘bevrijdt’, niet dat hij
hem ‘in een toestand van geestelijke narcose achterlaat’. ‘Geen idyllische frasen,
maar een heldere waarheid!’ Het provincialisme en de retoriek beschouwde hij als
de twee essentiële gevaren voor iedere schrijver.
Met provincialisme bedoelde hij niet dat een boek geschreven is door iemand uit
de provincie. Hij bedoelde een geesteshouding: ‘Het is de omschrijving van een soort
cultureele achterlijkheid’. Het tweede gevaar, de retoriek, definieerde hij als ‘een
pose, en vaak een hinderlijke pose’ zoals de mensen ‘die er van houden, in hun
vacantie op klompen te loopen, hoewel iedereen aan hen zien kan, dat zij in het
dagelijksch leven gewoon zijn aan hooge hakjes’:
Dit dragen van vacantieklompen door stadsdames qualificeer ik in de
litteratuur als rhetoriek.
De kern van een roman moest volgens Ter Braak zijn: ‘een mensch, gewikkeld in
de strikken van een waarachtig probleem’. Het verleden van zo'n romanfiguur zou
zich moeten voordoen ‘als een gruwelijk visioen of als een onwezenlijke droom,
zoodat de lezer ervaart, wat het eens voor de persoon in quaestie beteekend heeft’.
Precies deze facetten wilde Ter Braak als essayist in een synthese samenbrengen:
het bestrijden van culturele achterlijkheid door het stellen van waarachtige problemen
en het poneren van heldere waarheden, maar tegelijkertijd moesten deze inzichten
getransformeerd zijn door het vuur van de verbeelding, en zich aan de lezer voordoen
als een visioen. Dit ideaal van opperste luciditeit gekoppeld aan liefst gruwelijke
droomachtigheid, zou Ter Braaks modernistische streven blijven tot zijn dood in
1940.
In zijn grote essay Het carnaval der burgers (1930), dat eigenlijk een verzameling
is van zeven bij elkaar aansluitende essays, koos hij de vorm van de allegorie. Omdat
hij er eens te meer van doordrongen was ‘dat woorden geen sleutel geven’,14 besloot
hij tot deze vorm om uiting te geven aan zijn cultuurpessimisme. Er wordt in het
Carnaval een mysterieuze waarheid uitgedrukt via grillige lijnen en
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in symbolische, vaak archaïsche woorden. Het boek heeft daardoor iets bijbels, zoals
Nietzsches Also sprach Zarathustra - eveneens een lange allegorie - iets bijbels heeft.
Het merkwaardige effect van de gelijkenis is dat ze voortdurend terugverwijst naar
het mysterie, waarover ze duidelijkheid pretendeert te verschaffen. Het mysterie
blijft daardoor in wezen intact en wordt niet volledig onthuld of opgelost. Het carnaval
der burgers is tot de laatste regel een duister, maar voor wie zich de moeite getroost
ook fascinerend boek.15 Het cultuurpessimisme zit hem in de obsessionele aandacht
voor het kwade, lelijke en valse in de burgerlijke cultuur. Op bijna systematische
wijze onderzocht Ter Braak het tegenbeeld van de idealen van de Verlichting.
Ter Braak baseerde zich op Thomas Mann, die in Der Zauberberg (1924)
geschreven had dat er naar het leven twee wegen leiden: de ene is de gewone, directe
en brave - dus de ‘veilige’ weg; de andere is de ‘hachelijke’ weg die via de dood
leidt en door Mann bestempeld wordt als de geniale weg.16 Voor die tweede weg
koos Ter Braak in zijn boek. Het was vooral de onopgeloste tegenstelling tussen twee
figuren uit Der Zauberberg, Settembrini en Naphta, die hem tot de antithese
burger-dichter inspireerde. Ook was hij schatplichtig aan Carry van Bruggens
Prometheus, met de tegenstelling tussen levensdrift en doodsdrift. Pas de
kennismaking met Nietzsche in 1931 zou de indruk die deze boeken op hem gemaakt
hadden, naar de achtergrond dringen. In zijn begrip ‘carnavalsmoraal’ probeerde Ter
Braak de scherpste intellectualiteit en de diepste mystiek met elkaar te verenigen:
Settembrini met Naphta. ‘Camavalsmoraal’ wil zeggen dat de essayist ieder moment
klaar moet zijn om het scherpste oordeel te geven, maar ook ieder moment bereid
moet zijn dat oordeel weer in te trekken vanwege de betrekkelijkheid ervan. Dit is
alleen maar mogelijk op grond van het geloof dat de volstrekte scherpte van oordeel
en de volstrekte relativiteit daarvan elkaar kunnen aanvullen. Wat Ter Braak als
hoogste ‘camavalsmoraal’ voor ogen stond was daarom zoveel als een
‘intellectualistische mystiek’.17 Het Carnaval der burgers moest een schitterende
proeve daarvan zijn.

Nieuwe Zakelijkheid en de kunst van het veinzen
Als verantwoordelijk redacteur voor de afdeling essayistiek van het letterkundig
jaarboek Erts 1930, zette Ter Braak zijn ideeën omtrent het genre op schrift in een
introducerend artikel: ‘Het essay als litteraire vorm’. (Gek genoeg heeft ook dit stuk
het Verzameld werk niet gehaald.) Opvallend is hoe hij daarin, onmiddellijk na de
expressieve ontlading van het Carnaval, een nieuw register opentrekt en een beeld
uit de Nieuwe Zakelijkheid gebruikt om het genre te karakteriseren. Het essay meende
hij nu, blijft altijd gebonden aan de eenvoudige vorm van de ‘koele uiteenzetting’:
‘Het stamt regelrecht uit het zakenleven, want het is zakelijk, en, als het goed is,
nòòdzakelijk’. Ter Braak gebruikte in dit verband de term ‘ambtelijk
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bericht’. Maar ook nu betoogde hij dat dit bericht een verandering - ‘veredeling ondergaat in de handen van de essayist. Door deze verandering, waarschuwde hij,
kan de eigenlijke mededeling zelfs ‘onmededeelzaam’ worden voor wie niet met
fijne oren luistert. De stilistische component maakt het essay pas tot een
‘gecompliceerde vorm van litteraire kunst’. Ter Braak vestigde in dit verband de
aandacht op twee auteurs van een vorige generatie, Huizinga (Herfsttij der
middeleeuwen) en Van Deyssel: hun essayistiek blijft boeien door de stijl, ook waar
de inhoud ervan dat misschien niet meer vermag.
Ter Braaks opvatting van het essay als de presentatie van een zakelijke boodschap,
die door de ‘intieme, genuanceerde’ stijl van de schrijver is getransformeerd tot
onmededeelzaamheid toe, wijkt op het eerste oog niet af van zijn exposé uit 1926.
Maar de nieuw zakelijke beeldspraak waarmee de schrijver in het latere opstel in
feite als een zakenman wordt gepresenteerd, duidt op een belangrijke ideologische
wending die Ter Braak omstreeks 1930 maakte. Verschillende omstandigheden, zoals
de economische crisis van eind 1929, het aanbreken van een leeftijd waarop hij zich
maatschappelijk moest settelen, de opkomst van politiek extremisme, een
conservatiever wordend kunstklimaat, en het inzicht dat de gemassificeerde
samenleving naar Amerikaanse snit wellicht onvermijdelijk was, deden Ter Braak
kiezen voor een nieuw zakelijke opstelling, waarin de onthechte persoonlijkheid leeft
en kunst bedrijft volgens een code van gewoonheid. De mens geldt in deze strategie
als een kunstmatig wezen dat de bescherming van een pantser van conventionaliteit
nodig heeft om in de cultuur te kunnen overleven. Tegelijkertijd wordt die cultuur
als slechts een schimmig maskerspel opgevat. De Nieuwe Zakelijkheid met zijn
machiavellistische gedragsleer van verstandig veinzen en bewuste manipulatie
verschafte de ideologie voor deze aanpassing.18
Een in de Ter Braak-literatuur nauwelijks opgemerkte monografie van Materman
heeft in verband hiermee de these opgeworpen van het ‘dramaturgische perspectief’
dat Ter Braak koos om als schrijver in de samenleving van de jaren dertig te kunnen
functioneren. Voorwaarde om dat perspectief te gebruiken was een Shakespeareaanse
opvatting van de wereld als een schouwtoneel: ‘de gansche wereld is tooneel, en alle
vrouwen en mannen zijn slechts spelers’.19 Deze dramaturgische levensvisie werd
via Nietzsche overgebracht naar de nieuw zakelijke cultuur van de jaren dertig.20 Had
de kluizenaar van Sils-Maria de kunst van het veinzen (‘Verstellung’) niet aanbevolen
als een noodzakelijkheid, een plicht zowaar, in het verkeer tussen mensen? Had hij
niet gezegd dat de toename van het veinzen op een hogere rangorde van het leven
duidt? Tussen schijn en werkelijkheid, tussen cynisme en oprechtheid, bestonden
binnen dit perspectief geen vaststaande grenzen meer. Keiharde feiten veranderden
in ‘onwerkelijke tooneelverwikkelingen’ en werden als zodanig hanteerbaar: ‘het is
maar tooneel’.21 De koele afstandelijkheid die het dramaturgische perspectief met
zich meebracht, stond haaks op het betrokken moralisme van de humanistische traditie
waardoor Het carnaval der burgers nog
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gekenmerkt werd. De dominee in Ter Braak nam voorgoed afscheid en werd een
strategische speler.
Wat betekende dit voor de essayist Ter Braak, die in de loop van 1933 benoemd
was tot redacteur kunst en letteren aan de Haagse krant Het vaderland? Hij nam zich
voor dat hij de krant voortaan alleen maar als uitlaatklep van zijn ‘vulgaire
bijgedachten’ zou gebruiken, terwijl hij het wezenlijke voor zichzelf zou houden.
Hij beschouwde de krant als een onvermijdelijke vorm van vulgariseren van de
cultuur; een typisch residu van een elitaire cultuuropvatting. Elke dag zag hij zich
voor het dilemma geplaatst: ‘...hoe vind ik een geheimschrift, dat niets verraadt en
toch geen “onwaarheid” spreekt!’22 Journalisten beschouwde hij als tweederangs
mensen die hun baan als een voorwendsel gebruiken om geen talent te hoeven
demonstreren en carrière te maken. Uit zulke uitspraken valt te concluderen dat de
journalist Ter Braak zich als een kameleon gedragen heeft. Hij koos voor een
dubbelrol, waarbij hij het aan de lezers overliet om de sleutel te vinden tot het
geheimschrift dat hij hanteerde. Dit ‘dramaturgische perspectief’ blijkt uit de volgende
persoonlijke aantekening:
Als journalist schrijf ik voor een publiek van bourgeois, zonder het gevoel,
dat ik mijzelf ontrouw wordt. Macchiavellisme, tactiek, schrijven voor
een bepaalde ‘laag’. Geheimtaal.23
Een voorbeeld van deze geheimtaal-situatie was dat hij door de krantenleiding was
‘gedrongen’ de titel Gobineau vraagt belangstelling te vervangen in de objectiever
ogende kop Belangstelling voor Gobineau, aan welk verzoek hij na enig tegensputteren
voldeed.24 Deze kameleontische houding leverde Ter Braak veel kritiek op van E. du
Perron, met wie hem sedert eind 1930 een hechte vriendschap verbond. Du Perron
loochende de mogelijkheid om vrijheid te bewaren in een situatie van gebondenheid:
‘Er is vrijheid of geen vrijheid; de vrijheid die je noodig zou hebben om te schrijven
voor jou en mij heb je bij iedere krant in Holland ten eenenmale niet’.25 Daarmee
veroordeelde hij de journalistiek als een corrumperend medium voor de ware essayist.
Ter Braak verdedigde zich met een beroep op, ja identificatie met Nietzsche. Hij
meende dat hij in staat moest kunnen zijn ‘de eenzaamheid van Nietzsche tusschen
de krantenphrasen te vinden’. Zelfs draaide hij de identificatie om door Nietzsche
achter een typemachine aan de Parkstraat te projecteren, waar de burelen van Het
vaderland gevestigd waren: ‘Ik ben er volstrekt niet zeker van, dat Nietzsche geen
goed redacteur van ‘Het Vad.’ zou zijn geweest, als hij een betere gezondheid had
gehad’.26
Dit beroep op Nietzsche moet voor Ter Braak veel gewicht hebben gehad, omdat
juist Nietzsche de trait-d'union geweest was die het hem mogelijk had gemaakt over
te schakelen van de Duitse diepzinnigheid uit zijn eigen Bildungszeit naar de Franse
légèreté die Du Perron eigen was. De vriendschap met Du Perron en de ‘ontmoeting’
met Nietzsche vallen in Ter Braaks levensverhaal nagenoeg samen. Nietzsche zelf
had een dergelijke omschakeling ook gemaakt, toen hij na
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zijn romantisch pessimistische Schopenhauer-periode de Franse moralisten uit de
zestiende en zeventiende eeuw ontdekte en hij in de ‘zuidelijke’ muziek van Bizet
de perfecte tegenhanger van de de ‘zware en trage’ Wagner vond. Uit de titel die Ter
Braak in 1935 voor een bibliofiele uitgave van zijn essays koos: Het tweede gezicht,
blijkt hoezeer het besef van het toneelmatige karaktervan het bestaan zich bij hem
had vastgezet. Hij was bezeten geraakt van dubbele bodems, van goochelarij,
persoonsverwisseling en dramaturgie. Zelf definieerde hij de bundel als een typisch
product van zijn Forum-tijd en bestempelde de polemiek als de grondtoon ervan,
trouwens van zijn gehele oeuvre.27 Hij had kunnen wijzen op de lange, klassieke
traditie van de cultuur van het tweede oog, die terugvoert tot Plato.
De kern daarvan is dat een denker nooit moet vertrouwen op wat het eerste oog
waarneemt, maar dat hij de wereld van vanzelfsprekendheden moet verlaten en een
weg moet afleggen tot waar het volle licht op de dingen valt. Hij moet zijn grot
durven verlaten. Pas dan zal hij op kritische en gezuiverde wijze zien, wat het
onkritische eerste oog niet vermocht te zien. Ter Braaks obsessie met schaduwen
kwam neer op het zoeken naar een lichtglimp die helderheid bracht, maar tegelijk
een nieuwe diepe schaduw wierp. ‘Licht, schaduw, licht, schaduw: raden, verkeerd
geraden...’28 Maar hij gaf niet op en wilde desnoods de weg afleggen tot het derde,
vierde, ja tiende gezicht aan toe. De dingen en de mensen moesten hun definitieve
helderheid krijgen, moesten ‘ontcijferd’ worden met een woede die lezen heet.
Schaduw, licht, schaduw: raden, verkeerd geraden... Was het een wonder dat
verscheidene critici Ter Braak voorhielden dat wie zich te hartstochtelijk in schaduwen
begeeft en naar tweede gezichten jaagt, gemakkelijk het slachtoffer van zijn eigen
hallucinaties wordt? De jezuïet J. van Heugten zag een tragedie voor Ter Braak in
het verschiet: niet de Nederlandse Nietzsche worden, maar de Nederlandse Iwan
Karamazow, de door de duivel bezochte nachtmerrie-man.29

Een tweekoppig monster
Het was niet alleen de inhoud van Nietzsches gedachtegoed die Ter Braak inspireerde,
ook de vorm ervan, de aforistische manier van denken. Ter Braak sprak zelfs van
een specifieke techniek van denken:
Men heeft, om zich aphoristisch te kunnen uitdrukken, een zeldzame
preciesheid nodig van ‘gedachtentechniek’, wie ‘à peu près’ met zijn
gedachten omgaat, moet zich liever niet aan aphorismen wagen. Maar
behalve preciesheid is ook een buitengewone elasticiteit noodzakelijk.
Telkens moet de schrijver van aphorismen weer volkomen ‘nieuw’ zijn,
als hij begint na pas geëindigd te zijn; zijn vorm dwingt hem ieder
oogenblik zijn schepen achter zich te verbranden en als Aphrodite uit het
schuim der golven herboren te worden, alsof hij nog nooit eerder in dien
vorm had geleefd.
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Omdat deze stijl zulke hoge eisen stelt, verveelt hij bij misbruik als geen andere stijl
en verworden de gedachtenkristallen tot kwinkslagen of eigenwijsheden. Alleen
Nietzsche en Stendhal hadden hem als aforisten nooit teleurgesteld; de
onuitputtelijkheid van hun motieven triomfeerde over de technische beperkingen
van het genre.30
De aforistische denkwijze maakte voor Ter Braak deel uit van zijn ‘afscheid van
domineesland’. In Nederland was de beschouwelijke uitdrukkingswijze eeuwenlang
gevormd door de preek. Het kenmerk van de preek is het gedurig omwentelen van
één waarheid, tot die van alle kanten belicht is. Het preken duurt altijd lang en biedt
bovendien een duurzame moraal. Is de preek de uitingsvorm van een betogende
cultuur, het aforisme komt voort uit een converserende cultuur. In het eerste geval Nederland - wil de spreker zijn toehoorder door grof geschut overtuigen en hem
optrekken of neerduwen tot zijn eigen standpunt. Hij richt zich in het betoog tot
personen die hij in principe als niet van gelijke kwaliteit beschouwt. Daartegenover
staat de converserende cultuur, waarbij te denken valt aan de door Ter Braak (en
Nietzsche) vaak geprezen Franse hofcultuur uit de zeventiende eeuw.
De hoveling beschouwt een flitsende conversatie als een onderdeel van
een aristocratische manier van optreden; de gesprekstoon, die het
nadrukkelijke van het betoog versmaadt, veronderstelt, dat de
gesprekspartner van gelijke qualiteit is, zoodat het begrijpen van elkanders
gezindheid door een minimum aan woordcontact tot stand kan worden
gebracht.31
Hier bracht Ter Braak zijn eigen ideaal onder woorden: de aforismen-schrijver is
een stijlvolle persoonlijkheid uit een stijlvolle cultuur, die er genoegen in schept op
elegante en spontane wijze vorm te geven aan de diepzinnigste problemen, maar die
geen behoefte voelt zijn gesprekspartner van zijn gelijk te overtuigen. Gelijkheid
van niveau maakt onverschillig voor verschil van meningen: men wil elkaar begrijpen,
niet overtuigen. Het knellende probleem voor Ter Braak was alleen dat hij niet in
het Italië van de renaissancevorsten of het Frankrijk van Lodewijk XIV leefde, maar
in het Holland van Colijn en dat hijzelf in een typische preekcultuur was opgegroeid.
Het aforisme was zijn ideaal, de preek zijn realiteit, ook in zijn eigen schrijven.
Ter Braak hield bijzonder van Nietzsches neiging zich in paradoxen uit te drukken,
omdat de paradox, de eenheid van onopgeloste tegendelen, meer wijsheid levert dan
de perfecte sluitrede.32 De oude Grieken die behagen schepten in het construeren van
dilemma's, verbeeldden deze lust in het mythische dier Amphisbaena, een reptiel dat
op de plaats van zijn staart ook een kop had en in twee richtingen tegelijk liep. Het
zou ook het totemdier van Nietzsche en Ter Braak kunnen heten, maar waar de
schepping van het tweekoppig monster voor de Grieken nog een spel was, was het
voor de Duitse filosoof en de Nederlandse schrijver in het moderne tijdsgewricht
bloedige ernst geworden. En juist omdat dit spel bloedige
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ernst was, schiepen Nietzsche en Ter Braak een tweekoppig monster: want de andere
kop van het beest was die van de vrolijkheid.33 Een paradox, ernst en luim in één. De
paradox is een constante term in zijn wisselende woordconstructies - sommigen
zeggen zelfs: de enige.34 In zijn laatste grote essay Van oude en nieuwe Christenen
uit 1937 zou hij schrijven:
De verleiding om een definitie, een begrip, onmiddellijk naar het tegendeel
van de oorspronkelijke waarde over te halen, wordt een hartstocht, die mij
nochtans geen manie lijkt.35
In wezen was dit niets anders dan een herhaling van de waarheid van Het carnaval
der burgers zeven jaar eerder, waarvan de ‘laatste conclusie’ moet zijn, ‘dat zij haar
gevolgtrekkingen maakt om ze morgen te herroepen, niet uit beschaamdheid, maar
met trots’.36 De paradox was dus de motor achter Ter Braaks denken. Maar het koppige
geloof aan de paradox kan een auteur onbereikbaar maken. Ter Braaks woorden
kregen voor veel lezers het karakter van goochelmateriaal - ze werden steeds weer
tegen zichzelf en elkaar uitgespeeld door iemand die aan woorden verslaafd was
geraakt, en aan het eigen pathos. Zijn jongleren met de paradox moet echter in de
traditie van taalcritici als Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein geplaatst worden.37
Het doel van deze denkers was niet de paradox als zodanig. Het paradoxale, schreef
Ter Braak in een van zijn Propria cures-stukken op een moment dat hij zelfs nog
geen kennis van Nietzsche genomen had, heeft alleen dan waarde, ‘wanneer het zoo
vlijmend, zoo onmeedoogend, zoo... paradoxaal is, dat het de illusie van zijn tegendeel
opwekt. Wanneer dit niet bereikt wordt, belanden wij bij de klucht’.38 Een denker
die alles oplost in relativiteit, is niets anders dan een ‘dogmaticus van de taaiste
soort’.39
Ter Braaks kritiek op de taal gaat uit van de waarneming dat mensen in wezen
langs elkaar heen praten. De dagelijkse omgangstaal en de taal van de filosofie zijn
slechts in staat tot een metaforische beschrijving van de werkelijkheid. Taalkritiek
kan alleen worden ondernomen in woorden en komt voort uit tegenstrijdigheid. Wie
werkelijk iets wil zeggen, is praktisch gedwongen tot een heilig stilzwijgen. Maar
wie zwijgt, legt zich neer bij een onvolkomenheid. De mens zou zich dan laten
verstikken door de ratio. De taak van de denker is niet het opbouwen van een reeks
doctrines, maar juist het voortdurend op de hoede zijn daarvoor. Want het spontane
menselijk gevoel, de ‘levensintensiteit’, is niet toegankelijk voor de rede. Woorden
schieten letterlijk tekort. De subjectieve waarheid kan alleen indirect worden
aangeduid, langs de weg van ironie, satire, komedie en allegorie. Met deze vormen
van communicatie kan een schrijver bewerkstelligen wat door middel van speculatieve
argumenten niet lukt: iemand in een zodanige positie brengen dat hij moet kiezen voor zijn subjectieve waarheid. Een echte denker is dus een polemist, die ruimte
schept voor nieuwe keuzemomenten van mensen om hun leven te veranderen. Hij
bedient zich van paradoxen, omdat alleen paradoxen in staat zijn de hogere soort van
waarheid te bereiken die voorbij de rede ligt en die leven en den-
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ken weer tot een eenheid brengt. Ter Braak zocht daarvoor naar de laatste consequentie
van het woord als zodanig:
Wie al redeneerend de woorden tot het uiterste drijft, komt op een gegeven
oogenblik tot de ontdekking, dat ieder begrip omslaat in zijn tegendeel:
‘zijn’ en ‘niet-zijn’, ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’, al deze woorden houden
op tegenstellingen te zijn.40
Op dat moment slaan de woorden stuk op hun betekenissen en gaat de autoriteit van
het begrip in vlammen op. De mens ontdekt dat de wereld zich niet in een
grammaticaal systeem laat vangen, en als een kind moet hij zich oriënteren in een
nieuwe werkelijkheid, voorbij de woorden en de rede. Verscheidene postmoderne
denkers zouden in navolging van Nietzsche tot een vergelijkbare argumentatie komen.
Ter Braaks tragedie was echter dat hij geen uitweg vond uit de puinhopen die dit
begripsmatige brandstichten tot gevolg had. Bovendien trok de hopeloze politieke
en culturele situatie van Europa na 1933 een wissel op zijn psychische gezondheid.
Onder druk van steeds ernstiger depressies besloot hij aan het eind van de jaren dertig
dat zijn tijd als polemist en essayist voorbij was. Jongeren, hij dacht vooral aan H.A.
Gomperts, moesten zijn taak overnemen. Hij smeedde plannen voor een roman die
een Hollandse versie van De demonen moest worden. Wat hij in gedachte had was
niets minder dan een ‘verantwoording voor den dood’.41 Het boek moest een grandioze
en tragische zedenschets van zijn tijd worden; Ter Braak wilde alles erin onderbrengen
wat hij aan levenservaring en wijsheid had verzameld. De bevrijding van de geest
door de kunst, zoals eens Dèr Mouw had mogen beleven, was hem niet vergund: de
inval van de Duitse troepen op 10 mei 1940 impliceerde het einde van Ter Braaks
leven.

Ter Braak na de oorlog
Voor de sterke waardering en invloed van Ter Braak als essayist na de Tweede
Wereldoorlog was een aantal factoren van belang. Hij had een hanteerbare
literatuuropvatting ontwikkeld - namelijk ‘dat de persoonlijkheid het eerste en laatste
criterium is bij de beoordeling van den kunstenaar’42-, met daarbij behorend een
originele set van trefwoorden. Zijn polemische instelling kreeg in de naoorlogse,
sterk tot moraliserend geneigde, Nederlandse cultuur een voorbeeldfunctie, temeer
daar hij door zijn zelfmoord de indruk had gewekt zijn persoonlijke waarheid te
hebben verdedigd met zijn eigen leven. Een betere legitimatie voor zijn gelijk had
hij niet kunnen geven. Ook gaf hij in zijn essays een nieuwe basis voor het
levensbeschouwelijke principe dat in de Nederlandse essayistiek tot op heden
domineert. Ter Braak had namelijk de gewoonte om in zijn kritieken het bijzondere
aan het algemene te verbinden, waarbij hij het primaat gaf aan het laatste: hij begon
zijn kritieken traditiegetrouw met een lange, algemene culturele beschou-
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wing, om vervolgens het werk aan de daarin ontwikkelde these te toetsen. Met zijn
beweeglijke, goochelachtige manier van redeneren, waarmee hij met de ene hand
gaf wat hij met de andere hand weer terugnam, ontwikkelde hij een model dat in de
Nederlandse debatcultuur voortreffelijk bleek te kunnen functioneren. Voorts wist
hij een reeks van reputaties te vestigen (bekende voorbeelden zijn Carry van Bruggen
en Willem Elsschot)43 en te breken, waardoor de literaire canon in niet onbelangrijke
mate gewijzigd is. Om deze canon opnieuw te definiëren, moest men sindsdien te
rade gaan bij Ter Braak. In weerwil van de nogal geprivilegieerd lijkende houding
van Ter Braak in de Nederlandse letterkunde van zijn tijd, blijkt aan zijn optreden
bij nader inzien een literatuurpolitiek plan ten grondslag te hebben gelegen. Hij wist
verscheidene jongere critici en intellectuelen om zich heen te verzamelen en te
beïnvloeden, die na de oorlog strategische posities in het Nederlandse culturele,
wetenschappelijke en politieke leven zouden bekleden.
Een goed voorbeeld daarvan is H.A. Gomperts, die praktisch onmiddellijk na de
oorlog een campagne begon om misverstanden omtrent Ter Braak uit de wereld te
helpen. Wat Ter Braak duidelijk wilde maken, liet zich naar mening van deze criticus
eigenlijk niet bewijzen: men moest het horen. Gomperts doelde op de ‘poëtische
gevoeligheid’ van Ter Braak. Zelden had iemand in Nederland zo geschreven als
juist deze figuur, die ten onrechte voor een arrogante negativist was versleten.
Gomperts sprak over Ter Braak op een toon waarmee hij diens ‘poëtische
gevoeligheid’ leek te willen evoceren, zoniet imiteren:
Het is de poëzie van het essay, de poëzie van een formulering, die hangt
in zijn tegendeel, hangt in het evenwicht van zijn ernst en zijn humor, het
is de poëzie van de intelligentie, die lichamelijk is geworden, die ademt
en beweegt. Het essayistische proza van ter Braak is als een geheimzinnige
muziek, waarvan men niet kan nagaan, hoe zij tot stand is gekomen; omdat
zij verbijstert door haar heldere eenvoud, die nergens banaal wordt; door
haar logica, die ver blijft van de wiskunde; die voor de hand schijnt te
liggen en toch door niemand anders kon zijn bedacht.44
Bij verschillende gelegenheden bewees Gomperts zijn schatplichtigheid aan Ter
Braak. Hij zag in hem een vereniging van twee grote voorlopers in de Nederlandse
letteren: waar Ter Braak van oorsprong eigenlijk een Busken Huet was, groeide hij
in en dankzij zijn strijd tegen het nationaal-socialisme uit tot een politiserende
Multatuli. Toen Gomperts in 1965 benoemd werd tot hoogleraar in de moderne
letterkunde te Leiden - de stoel die eens de door Ter Braak bewonderde Albert Verwey
bezet had -, kreeg de Forumiaanse literatuuropvatting ook vaste voet in de
academische wereld.
Een beroep op Ter Braak bleef decennia lang een bewijs van goede smaak, als een
onderlinge code van de culturele elite. Culturele processen van waardering en
reputatie-opbouw hoeven echter niet per definitie gebaseerd te zijn op kennisname
van het oorspronkelijke werk van een auteur, zeker in Nederland niet, waar een
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schrijver na een halve eeuw meestal voor onleesbaar en verouderd doorgaat. Ter
Braak trof postuum hetzelfde lot dat hem tijdens zijn leven ten deel was gevallen:
dat hij vaker genoemd en aangehaald werd dan werkelijk gelezen. In een klimaat
van politiek correct denken sloeg de communis opinio de afgelopen jaren door ten
ongunste van Ter Braak, vaak op grond van dezelfde argumenten waarmee de
desbetreffende critici op een eerder tijdstip nog driftig de ‘actualiteit’ van zijn
essayistiek hadden gedemonstreerd.45 De literaire roem kent een wonderlijk selectief
geheugen. Nu Ter Braak definitief naar de literatuurgeschiedenis verwezen lijkt,
dient de mogelijkheid zich aan zijn plaats als essayist opnieuw te bepalen.
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Het essay als duikplank
Willem Jan Otten
Het supreme kunstwerk is voor mij, als het geen gedicht is, een toneelstuk. Dat wil
zeggen: een tekst die als drama vertolkt moet worden, hetzij in de voorstelling van
de lezer, hetzij op het toneel of in een film. En dat wil weer zeggen dat een schrijver
voor mij iemand is die door de mond en het lichaam van anderen spreekt. Alles aan
drama streeft naar scène. Net het leven zelf, trouwens. En wat we over deze anderen
en hun lot te weten komen speelt zich tussen de mensen af. ‘Showing, not telling’,
noemen Amerikaanse filmmakers dit kernachtig. Alleen als de scène vertolkt wordt,
en tot een voorstelling in je hoofd gemaakt, weet je wat de bedoeling is, en onderga
je de bedoeling als veelbetekenend en mysterieus; als groter dan de som van
opvattingen, oordelen en uitspraken. In deze zin is ‘bedoeling’ of ‘betekenis’
onkenbaar. Toch weten we tijdens de grote confrontatie van een tragedie, of de
afwikkeling van een liturgische herbelichaming van het religieuze, of de ‘scena
madre’ van een klassieke film, dat we iets zien wat het leven betekenisvol maakt. Het
is een gewaarwording van polyfonie - tesamen vormen de stemmen één enkele
ongrijpbare sensatie van zin.
Als essayist probeer ik al eveneens bij voorkeur tot scènes te geraken, dat wil
zeggen: me de kwesties die me bezig houden voor te stellen als botsingen tussen
levens. Als het goed is beginnen mijn handen dan te jeuken - het lukkende essay is
een duikplank. Ik heb eigenlijk altijd spijt dat ik, na het toch altijd tamelijk
theoretische en vooral: al te eenstemmige dat het vertoog aankleeft, niet met de
aangesneden kwestie het diepe van een te schrijven drama induik. In die zin beschouw
ik m'n essayistiek (die eigenlijk altijd krantenwerk is, en te gehaast) als aanloop en
gedrentel en gespring op de plek waar het 't lekkerst zwiept. Mijn essays kunst of
literatuur noemen is dan ook grootspraak.
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Het essay in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw
Jaap Goedegebuure
1. Inleiding
Deze bijdrage kan worden beschouwd als een proeve van werk dat nog volop in
uitvoering verkeert. In opdracht van de Nederlandse Taalunie houd ik mij sinds enige
tijd bezig met het beschrijven van de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur
tussen 1895 en 1945, een project dat zijn schriftelijke neerslag zal moeten krijgen in
het zesde deel van een zevendelige geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur
van middeleeuwen tot heden.
In de door mij te behandelen periode voltrekt zich de emancipatie van het essay
tot een genre dat naast de poëzie, het drama en het verhalend proza een volwaardige
literaire status krijgt toegekend. In het nu volgende zal ik, bij wijze van voorlopige
en gedeeltelijke verkenning van het door mij te bewerken terrein, een aantal momenten
en factoren van deze ontwikkeling aan de orde stellen.
De gelijkberechtiging van het Nederlandstalige essay ten opzichte van de lyriek, het
verhalend proza en het drama is nog maar sinds enige decennia een feit. Van
daadwerkelijke legitimering binnen en door het literaire veld was pas sprake toen
met ingang vanaf 1948 de sinds 1947 jaarlijks uit te reiken P.C. Hooftprijs eens in
de drie jaar aan een schrijver van beschouwend proza werd toegekend. Voordien
was, onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, al de
tweejaarlijkse dr. Wijnaendts Franckenprijs ingesteld. Die werd en wordt nog altijd
alternerend toegekend aan een werk op het gebied van de biografie of de
cultuurgeschiedenis dan wel het essay en de literatuurkritiek.
Wie zich met de geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1895-1945
bezig gaat houden, moet zich er dus van bewust zijn dat de status van het essay in
die periode anders was dan vandaag de dag. Anders dreigt het risico dat de huidige
verdeling in literaire genres en de verhoudingen daartussen bij wijze van projectie
aan het verleden worden opgelegd.
Niet dat het essay in de eerste helft van de twintigste eeuw non-existent was. Maar
behalve de waardering ervoor waren ook de vormen waarin het zich mani-
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festeerde destijds radicaal anders dan nu. De essays naar het klassiek geworden
voorbeeld van Montaigne, dat wil zeggen de bewust- dilettantistische, tastende en
onafgeronde reflecties op allerlei mogelijke onderwerpen, zijn tot het optreden van
de Forum-generatie (met Ter Braak, Du Perron en Vestdijk als de prominentste
vertegenwoordigers) in Nederland bijzonder schaars. Het cursiefjes- of columnachtige
essay, dat vanaf 1977 zelfs bekroond gaat worden in auteurs als Carmiggelt,
Kousbroek en Komrij, bestaat voor 1940 wel, getuige het werk van Samuel Falkland
alias Herman Heijermans en mr. E. Elias, maar het reikt in aanzien nooit verder dan
de lagere echelons van de letterkunde. Alleen serieus beschouwend proza dat in
literaire tijdschriften verschijnt en veelal afkomstig is van gerespecteerde
letterkundigen als Verwey, Kloos, Van Deyssel, A. Roland Holst en dergelijken, kan
rekenen op min of meer dezelfde aandacht en erkenning als poëzie en verhalend
proza. Maar kennelijk mogen deze beschouwingen voor dan wel na bundeling geen
essays heten. Ze worden aangeboden onder de neutraal ogende maar in werkelijkheid
versluierende term ‘proza’, die nu eens dient ter etikettering van letterkundige
opstellen (Verwey en Van Deyssel) en dan weer ter aanduiding van reisverhalen,
schetsen en prozagedichten omvattend mengelwerk (Couperus, Van Looy). Onder
de laatstgenoemde categorie gaan overigens nogal wat teksten schuil die zich goed
met de cursiefjes van Falkland en de krantenstukjes van de hedendaagse columnisten
laten vergelijken.
Literaire essayistiek tijdens de laatste decennia van de negentiende en tijdens de
eerste van de twintigste eeuw valt voor een belangrijk deel samen met de uitvoerige
letterkundige beschouwingen waarin Busken Huet (de naamgever van de huidige
jaarlijkse essayprijs van de Gemeente Amsterdam) is voorgegaan en die door Kloos,
Van Deyssel en Verwey worden voortgezet. Een belangrijk auteur als Dirk Coster,
uitsluitend op het terrein van het beschouwend proza actief, combineert zijn essayistiek
met literatuurkritiek. Het mag betekenisvol heten dat het reglement van de Wijnaendts
Franckenprijs nadrukkelijk voorziet in de koppeling van het essay aan de
literatuurkritiek. Annie Romein-Verschoor (Vrouwenspiegel) en Vestdijk (Albert
Verwey en de Idee) krijgen in 1937 respectievelijk 1941 deze ondercheiding.
Een vraag die de geschiedschrijver zich in dit verband kan stellen, luidt: welke
status bezitten deze geëlaboreerde literatuurkritieken binnen zijn materiaal? Het is
een vraag die ook de beschouwingen over beeldende kunst betreft. Jan Veth, André
Jolles en, gezien de bekroningen met de Wijnaendt Francken- (1943) en P.C.
Hooftprijs (1948), ook A.M. Hammacher horen in hun hoedanigheid van beschouwend
proza schrijvende auteurs tot de Nederlandse literatuur. Vormen dergelijke teksten
referentiepunten die te vergelijken zijn met wat doorgaans ‘secundaire literatuur’
wordt genoemd, danken ze hun belang aan het feit dat ze op naam staan van
gecanoniseerde of anderszins prominente auteurs of moeten ze in het literairhistorische
vertoog worden verwerkt vanwege hun intrinsiek-literaire kwaliteiten? Ziedaar een
drietal criteria waarvan de eerste twee, hoe problematisch
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op zichzelf ook, veel minder methodologische hoofdbrekens veroorzaken dan het
laatste. Door zich afhankelijk te maken van esthetische waarde, kan de chroniqueur
van de letterkundige geschiedenis opnieuw belanden in een moeras dat het
nieuw-historische paradigma nu juist overwonnen leek te hebben. Knuvelder roemt
de essays van F. Schmidt-Degener als ‘meesterstukken van intelligentie, van
psychologie, van schrijfkunst’ (Knuvelder 1976: 535) en het is wel duidelijk dat hij
op grond van die hoedanigheden de opname van deze outsider in zijn
literatuur-geschiedenis rechtvaardigt. Maar niet voor niets heeft men hem van die
esthetische kijk op de letterkunde naderhand een verwijt gemaakt.
Een vierde criterium, tot nu toe niet genoemd, berust op de canonieke status die
een beschouwende tekst verworven heeft nadat die als cruciaal literair feit een
voorname rol in de literaire evolutie is gaan spelen. De voorbeelden hiervan liggen
voor het grijpen: Kloos' stukken over Perk en Gorter, de door Gossaert en Bloem
geëntameerde discussie over ‘bezielde retoriek’, E. du Perrons Uren met Dirk Coster
en zo meer.
De afweging van deze en andere criteria moet naar mijn mening plaatsvinden
tegen de achtergrond van de te kiezen literairhistorische aanpak. Legt men, zoals ik
mij voorneem te doen, de nadruk op de procesmatige aspecten van de
literatuurgeschiedenis en de daarmee samenhangende veranderingen en
vernieuwingen, dan komt al dat beschouwend proza voor behandeling in aanmerking,
dat in de literairhistorische ontwikkeling een elementaire rol speelt. Daarbij valt niet
alleen te denken aan opstellen en artikelen die cruciaal zijn geweest in poëticale
debatten (Kloos, Verwey, Van Deyssel), maar ook aan teksten en teksttypen waarin
zich de ontwikkeling van het essay op een specifieke manier voordoet. Last but not
least is er de institutionele context waarbinnen deze ontwikkeling zijn beslag krijgt.
Dat laatste aspect wil ik wat nader belichten door bij wijze van voorbeeldgeval in te
gaan op het in de jaren twintig verschenen jaarboek Erts. Vanuit deze casus zal ik
wat lijnen trekken die, wat het essay betreft, de jaren twintig en dertig van de
twintigste eeuw verbinden met de voorgaande periode.

2. Erts
Tussen 1925 en 1930 verschijnen er vier jaargangen van de ‘letterkundige almanak’
Erts, een jaarboek waartoe het initiatief is genomen door het bestuur van De
Distelvinck, ‘vriendenkring van De vrije bladen’ (Chen 1993). Het is dit bestuur
minus voorzitter Jan Campert dat optreedt als redactie van het jaarboek. Overigens
maakt dit drietal, bestaande uit D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak en - drijvende
kracht - Henrik Scholte zich pas kenbaar in het voorwoord van de derde aflevering,
waarvoor het zich inmiddels met behulp van C.J. Kelk en Lou Lichtveld tot een
quintet heeft laten aanvullen.
Blijkens het woord vooraf bij aflevering 1 wordt Erts gepresenteerd als onpartij-
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dig overzicht van ‘het scheppend werk van hen, die in de laatste vijftien jaren hebben
gedebuteerd’. In de praktijk blijkt het te gaan om in beginsel alle schrijvers vanaf de
zogenaamde generatie van 1910 (A. Roland Holst, J.C. Bloem, P.N. van Eyck en
anderen) tot en met auteurs als M. Nijhoff, Slauerhoff, Marsman en anderen die
tussen 1916 en 1925 zijn aangetreden. In deze fase komen de bijdragen aan Erts
vooral van schrijvers die meewerken aan De vrije bladen en tegelijkertijd lid van het
- eind 1925 opgeheven - genootschap De Distelvinck zijn. Maar daarnaast zijn er
ook contribuanten te vinden als Dirk Coster, redacteur van De stem, en de katholieke
critici Gerard Bruning en Bernard Verhoeven.
Hoewel het liberale opnamebeleid opvallend genoeg is om wat langer bij stil te
staan (de redactie van Erts bestond evenmin als de leiding van De vrije bladen uit
partijgangers of scherpslijpers), gaat het me hier in de eerste plaats om de impliciete
manier waarop allerlei vormen van beschouwend proza als ‘scheppend werk’ en
daarmee ook als volwaardig literair genre worden beschouwd. Dat geldt niet alleen
voor de aforismen van Albert Plasschaert en de trendgevoelige verheerlijking van
het moderne avonturiersleven door Frederik Chasalle alias Constant van Wessem,
maar ook voor het louter-poëticale vertoog van Roel Houwink respectievelijk Henrik
Scholte, die zich beiden buigen over ‘de schoonheid’, voor de twee ‘Kleine critische
fragmenten’ van Dirk Coster, die in feite niets anders zijn dan boekbesprekingen,
voor Bernard Verhoevens opstel over Jacob Israël de Haan en Gerard Brunings
proeve van kunsthistorisch proza dat het werk van Hans Holbein de Jongere tot
onderwerp heeft.
In de jaargangen 1927 en 19291 is het al niet anders. Naast de hiervoor al
genoemden horen de kunstcriticus A.M. Hammacher en de componisten Willem
Pijper en Matthijs Vermeulen tot de participanten in het creatief-literaire tableau de
la troupe dat Erts wil zijn. Het is niet onmogelijk dat hun kopij heeft moeten dienen
om de vanaf 1927 ingezette wens naar een minder exclusief-literaire verbreding waar
te maken, maar dat alle in Erts figurerende essayisten in de eerste plaats om hun
literaire kwaliteiten zijn uitgenodigd, lijdt geen twijfel. Met terugwerkende kracht
wordt die veronderstelling bevestigd wanneer in het vierde jaarboek, verschenen in
1930, voor het eerst redactionele inleidingen bij het overzicht worden verstrekt.
D.A.M. Binnendijk stelt zich verantwoordelijk voor de poëzie, Henrik Scholte voor
het proza, C.J. Kelk voor het drama en Menno ter Braak voor het essay. Al met al
een voor de hand liggende taakverdeling, zeker wat Ter Braak betreft, zoals we straks
nog gewaar zullen worden.
Ter Braak kiest ervoor het essay af te bakenen door eerst vast te stellen wat het
niet is. ‘Niet, als in de poëzie, is de mededeeling van de gegevens onderdrukt in de
magie der taal; niet, als in het proza, heeft de mededeeling van gegevens een
objectiveerend karakter gekregen; zoodat de figuren en dingen voor zichzelf schijnen
te leven; niet, als in het drama, opent zich een andere objectieve werkelijkheid, die
door den schrijver aangeblazen, maar verder alleengelaten wordt... neen, het essay
blijft gebonden aan den eenvoudigen vorm van het ‘verhaal’, van de logische ont-
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wikkeling der perioden, van de koele uiteenzetting. Het stamt regelrecht uit het
zakenleven, want het is zakelijk, en, als het goed is, nòòdzakelijk. Deze afstamming
is eenvoudig en onverdacht, zelfs voor een onkunstzinnige.’
Het mag misschien zo lijken dat het essay via de verwijzing naar het zakenleven
al te ver buiten de literatuur wordt geplaatst, maar niets is minder waar. Juist in deze
jaren geldt de toenadering tot de zakelijkheid als een aanbeveling (cf. Anten 1982
en Goedegebuure 1992). Bovendien heeft Ter Braak al eerder in zijn betoog het
geschreven discours van de gesproken taal onderscheiden. In zijn ogen kenmerkt de
schrijftaal zich door ‘den universeelen styleringsdrang, die zich doet gelden, waar
de persoonlijkheid zich doet gelden.’ Daarmee wint het essay, dat in oorsprong een
‘ongecompliceerd’ genre is, aan literair gehalte. ‘Immers het styleeren kent geen
grenzen. Geleidelijk aan wordt het essay “litteratuur”; de mededeeling krijgt het
eigenaardig onbaatzuchtig cachet, waardoor zij zichzelf op den achtergrond dringt.’
Niet dat de betekenis het moet afleggen tegen de vormgeving; de ‘beteekenis wordt
ons pas geopenbaard in den bijzonderen vorm’. Op deze manier kan Ter Braak
Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen en de literatuurkritieken van Van Deyssel
gevoeglijk tot de literatuur rekenen. Met het vermaarde boek van Huizinga heeft hij
het standaardvoorbeeld geijkt dat tot vandaag zal worden gebruikt bij de legitimering
van het essay als bona fide genre. Zo noemt Maatje in zijn genreindeling Herfsttij
als de uitzondering die het fictionaliteitscriterium, voor hem waarmerk van de echte
literatuur, bevestigt (Maatje 1970: 92).
Zonder Buffons bekende adagium ‘le style c'est l'homme même’ te citeren, stemt
Ter Braak er stilzwijgend mee in, en daarmee heeft hij aan het essay een
personalistisch én een formalistisch criterium gesteld. Formalistische criteria duiken
frequent op in literatuurbeschouwelijke teksten die de afbakening en de literaire
legitimering van het genre tot doel hebben. Chadbourne 1983 gaat in op Suzanne
Langer die het essay, net als alle verschijningsvormen van literatuur, gedefinieerd
acht door de verwerking van poëtische technieken en kunstgrepen. Nota bene: Langer
doet deze uitspraak jaren voordat Jakobson zijn befaamde artikel ‘Poetics and
linguistics’ schrijft!
Dat Ter Braak veel gelegen was aan wat hij zelf de emancipatie van het essay
noemt, blijkt uit een stuk dat hij enige jaren eerder in Den gulden winckel heeft
gepubliceerd. Daarin onderscheidt hij het essay van de kritiek. De eerste tekstsoort
staat op zichzelf, de tweede is afhankelijk van het bekritiseerde object. Wel kleeft
het essay een ‘hermaphroditisch’ karakter aan, nu het de vrucht is van
‘schep-pingskracht’ en ‘bewustheid’ (Ter Braak 1926).
Aan het slot van zijn Erts-inleiding refereert Ter Braak aan de opvatting als zou
de Nederlandse literatuur al te essayistisch, dat wil zeggen te bespiegelend zijn. Voor
de verwoording van die opvatting hoefde de lezer van Erts niet ver te zoeken. Het
was Lou Lichtveld die de algemene inleiding op het vierde jaarboek had aangegrepen
om de boutade te lanceren dat de neiging tot analyseren en de keerzijde daarvan, het
onvermogen tot synthese, het essay tot de nieuwe rederijkerij hadden
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gemaakt. Impliciet uithalend naar Dirk Coster, auteur van een uitvoerige beschouwing
over Dostojevski, merkte hij op: ‘Tusschen de zedepreek op Dostojefsky-teksten, en
de vruchtelooze dogmatiek van elke jongeren vindt ge nooit de breedere synthese à
la Sainte-Beuve, noch de algemeene orientatie van Unamuno.’ En als wilde hij de
vaderlandse essayistiek de kroon definitief ontnemen voegt hij aan de genoemde
namen nog die van Frobenius, Spengler, H.G. Wells en Croce toe.
Temidden van zijn generatiegenoten stond Lichtveld in deze mening tamelijk
alleen. Marsman, in kringen rond De vrije bladen, De Distelvinck en De gemeenschap
naar de ogen gezien als leidinggevend criticus, wijdt in zijn recensie van de derde
aflevering van Erts buitengewoon lovende woorden aan de afdeling essayistiek, die
hij duidelijk vindt uitsteken boven het verhalend proza (‘essentieel nieuw is het niet’)
en de poëzie (‘veeg en vervelend’). ‘De essays in Erts zijn inderdaad èn van conceptie
èn van schriftuur veelal strenger, fijner, en sterker dan het puur-scheppende werk,
en al kan men, in abstracto, de gelijkwaardigheid betoogen van essayistisch en creatief
proza, irrationeel en onloochenbaar grijpt onze voorkeur instinctief naar het tweede,
en ook ditmaal grijpt zij hier mis; voor zoover zij nog raak grijpt, zal men, wrevelig
en teleurgesteld, moeten erkennen, dat de beschouwingen van De Meester, Binnendijk,
Pijper, Lichtveld, ter Braak, Scholte, Coster en Buning boeiender zijn dan de schetsen
en fragmenten van De Boer, Minne, Otten, de Man, Helman en Kuyle, en naar mijn
persoonlijken smaak is het stuk van Matthijs Vermeulen over “De laatste Strawinsky”
hoewel ik in het pro of contra van deze quaestie niet bevoegd meespreken kan, de
eenige proza-bijdrage, die onmiddellijk en ten volle zeer goed is.’ (Marsman 1931:
98) De ridderslag voor Matthijs Vermeulen is des te opvallender, omdat die nagenoeg
het enige kritische blijk van eigentijdse waardering voor deze - bij leven in dubbel
opzicht miskende - penvoerende toonkunstenaar is. Maar afkomstig van een
woordvoerder met het gezag van Marsman is ze veelbetekenend.
Datzelfde geldt voor Marsmans waardebepaling van de tweede schrijvende
componist die door de redactie van Erts om een bijdrage is gevraagd, Willem Pijper.
In zijn recensie gaat Marsman niet expliciet op Pijpers stuk in, maar bij een andere
gelegenheid zal hij zich nadrukkelijk uitspreken over de kwaliteiten die hij de essayist
Pijper toedicht. Die gelegenheid doet zich voor wanneer hij in De vrije bladen van
december 1929 De quintencirkel bespreekt. Hoewel Marsman enig voorbehoud maakt
(zo zou Pijpers proza naar zijn mening niet ‘vibreeren’ en ‘rhythmische continuïteit’
missen) spreekt hij toch van een ‘uitnemend schrijverschap’. (Goedegebuure 1981:
316-318)
Marsmans recensie van De quintencirkel bevat een bij wijze van terzijde geplaatste
opmerking die binnen zijn poëtica en die van de Erts-redactie niet onbelangrijk is.
Pijper taxerend schrijft hij dat die zich niet in perioden, maar in zinnen uitdrukt.
Daardoor bereikt zijn stijl nergens het ‘grooter, organisch verband’ en wordt zijn
essay slechts op enkele plaatsen tot proza. ‘Essay’ en ‘proza’ zijn hier duidelijk
hiërarchiserend tegenover elkaar gezet, waarbij ‘proza’ zowel de fictie als de non-
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fictie omvat die een organische kwaliteit heeft. Dat hier een opvatting in het geding
is waar niet alle deskundigen het mee eens zijn, blijkt uit de inleiding waarmee Henrik
Scholte de afdeling ‘Proza’ Erts 4 opent. Na een hekelende opmerking te hebben
gemaakt over de ‘horde van gekantelde evenwichtszoekers’ die ‘op het politiefluitje
van Marsman haar gevechtsterrein verplaatst en [...] thans proza [schrijft]’, spreekt
Scholte zich uit ten gunste van een proza dat vrij is van ‘rhythmische preoccupatie,
onmerkbaar in het woord, maar kalm en levende in de gedachte’. Overigens
conformeert ook Scholte zich in zijn hoedanigheid van selecterend Erts-redacteur
stilzwijgend aan het door Marsman gehanteerde kwaliteits-onderscheid tussen essay
en proza, door in de afdeling ‘Proza’ van Albert Kuyle een beschouwing over Karel
van de Woestijne op te nemen en van Marnix Gijsen en Albert Helman twee korte,
evident non-fictionele reisverhalen.
Resumerend kan worden vastgesteld dat het essay dankzij de bemoeienissen van de
Erts-redactie een institutionele legitimering heeft verkregen die in de daarop volgende
reacties van een prominent criticus als Marsman nog steviger wordt gefundeerd. Ten
aanzien van Marsmans rol moet worden bedacht dat hij in korte tijd voor het essay
gewonnen is, want in 1925 heeft hij het genre nog bestempeld als iets secundairs dat
van het ware creatieve werk afleidt (Marsman 1925). Ter Braak neemt daartegen
stelling in het genoemde stuk in Den gulden winckel.
De hier beschreven gang van zaken laat zien dat erkenning in en door het literaire
veld, of het nu gaat om een op zichzelf staande tekst, het oeuvre van een auteur of
een heel genre, een samenspel is tussen onderscheiden actoren (critici, redacties,
uitgevers en dergelijke). In de Erts-casus is een sleutelrol weggelegd voor Ter Braak,
die de scepsis met betrekking tot het essay bij de belangrijke woordvoerder Marsman
weet weg te nemen en daarmee een belangrijke steen legt voor een nieuwe poëtica
die tot ontplooiing zal komen wanneer het literaire tijdschrift Forum gaat verschijnen.

3. Forum
Niet zozeer vanwege de stijl, maar eerder vanwege de persoonlijke inzet die het essay
eist, neemt het aanzien van het genre toe naarmate de literatuuropvattingen van het
tijdschrift Forum invloedrijker worden. Dat Menno ter Braak en E. du Perron, de
drijvende krachten achter Forum, een sterke voorkeur voor het essay hebben, valt
gemakkelijk aan de eerste twee jaargangen af te lezen. Van Ter Braak en Du Perron
verschijnen respectievelijk, als feuilletonbijdrage, Demasqué der schoonheid en Uren
met Dirk Coster. Behalve stukken waarin op polemische wijze een literair programma
wordt gepresenteerd zijn deze essays nog op een andere manier een visitekaartje. Ze
profileren de auteurs als levende persoonlijkheid en accentueren daarmee impliciet
het door Ter Braak en Du Perron als zo cruciaal beschouwde
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autobiografische gehalte. De voorkeur voor het ‘egotistische’ proza krijgt niet alleen
zijn beslag in de eigen schrijfpraktijk, maar ook in de voorkeur voor auteurs van
memoriaal en aforistisch proza als Chamfort, La Rochefoucauld, Diderot, Stendhal
en Nietzsche.
Vooral in Politicus zonder partij, een essay dat van de zojuist samengevatte poëtica
de proeve bij uitstek mag heten, is Ter Braak erop uit zijn voorkeuren te
rechtvaardigen. Een kernpassage in dit verband is te vinden in het hoofdstuk ‘Een
schrijver na zijn dertigste jaar’. We lezen daar: ‘Ik zoek de mémoires op, omdat ik
de spijsvertering der ideeën wil zien onder de schijnsolide, glanzende opperhuid van
het werk, omdat het werk altijd meer verbergt dan het onthult, wanneer men het
neemt als werk en niet als masker. Ik geef daarom de voorkeur aan boeken, die de
sporen van het volledige en aanvankelijke durven dragen, en aan schrijvers, die zich
sterk genoeg voelen om de schijn van harmonie en objectiviteit opzettelijk te
vermijden.’ (Ter Braak 1949: 19) Het is opvallend hoeveel termen hier vallen die
ook in andere omschrijvingen van het fenomeen essay plegen voor te komen:
‘onvolledig’, ‘aanvankelijk’ en - per implicatie van het tegendeel - ‘subjectiviteit’.
Onder hun collega-romanschrijvers prefereren Ter Braak en Du Perron auteurs
die het narratieve element vermengen met een meer beschouwende inslag. Daarbij
moet dan met name worden gedacht aan Multatuli, Thomas Mann, Gide, Malraux,
Aldous Huxley, Robert Musil en Carry van Bruggen. In romans als Minnebrieven,
Der Zauberberg, Les faux-monnayeurs, Der Mann ohne Eigenschaften, Point counter
point en Eva overweegt niet het narratieve element, maar het reflectieve. Ideeën
hebben de overhand op handelingen en gebeurtenissen. Hoewel het zeker geen toeval
is dat het grootste deel van de zojuist genoemde auteurs in literair-historisch verband
geassocieerd pleegt te worden met de stroming van het modernisme, komt het type
van de roman-met-beschouwelijke-inslag al op in de tweede helft van de negentiende
eeuw, zoals het voorbeeld van Multatuli laat zien. Een ander voorbeeld is te vinden
in het werk van J.-K. Huysmans, die te beginnen met A rebours (1884) een hele reeks
romans schrijft waarin het essayistische element dominant is.
Terecht merken Fokkema en Ibsch op dat in modernistische romans de intellectuele
argumenten van de auteur vaak de vorm van een dialoog aannemen (Fokkema en
Ibsch 1984: 42). Bij Ter Braak doet zich zelfs het geval voor dat de dramatisering
van argumentatie via een dialoog het stijlmiddel is bij de vormgeving van het essay.
Dit valt te illustreren aan de hand van het eerste hoofdstuk van Van oude en nieuwe
christenen, een beschouwende tekst die Ter Braak aanvankelijk geheel in dialogen
had willen concipiëren. Vermeldenswaard in dit verband is dat Aldous Huxley,
schrijver van de door Ter Braak bewonderde roman Point counter point (1928), het
essay roemt omdat het in zijn associatieve betoogtrant een ‘contrapuntal simultaneity’
weet te realiseren (Huxley 1960: VII-IX). Ook Kenneth Burke en Max Lerner wijzen
op de dramatische inslag van het essay (cf. Chadbourne 1983: 138).
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De poëticale voorkeur van de Forum-schrijvers voor het essay zal worden
gecontinueerd bij hun naoorlogse geestverwanten. Daarbij valt allereerst te denken
aan H.A. Gomperts en Fokke Sierksma, maar ook aan auteurs die na 1970 naam
zullen maken in het nieuwe, door de ontwikkeling van de dagbladpers opgeroepen
medium van de column. Rudy Kousbroek, Karel van het Reve, H.J.A. Hofland,
Renate Rubinstein, ze zijn allemaal loten aan (of moet men zeggen ‘mutanten van’?)
de stam die omstreeks 1930 werd geplant. In dit verband moet worden opgemerkt
dat de ‘columnisering’ van het essay een effect is van de steeds grotere vraag van de
kant van de redacties van de zogenaamde kwaliteitspers naar kopij van literair
gerespecteerde auteurs. Het aanbod op die vraag leidt ertoe dat het essay in omvang
veel beknopter wordt en in betoogtrant veel minder geëlaboreerd. (cf. Van Buuren
1993 en Nuis 1993)

4. Van Deyssel
De legitimering van het essay als volwaardig literair genre kan, wat de Nederlandse
literatuur betreft, niet exclusief op rekening worden geschreven van de
auteursgeneratie die in de jaren na 1916 aantreedt en zich manifesteert in
publicatiemedia als Het getij, De vrije bladen en Erts. Een belangrijk ijkmoment
vormt het optreden van de Tachtigers, Lodewijk van Deyssel voorop. De
persoonlijkheid van de schrijvende (taal)kunstenaar wordt zo nadrukkelijk verheven
tot uitgangspunt en einddoel van de Tachtiger poëtica dat alle genres, hetzij lyrisch,
verhalend of beschouwend, vanzelf tot het ene ‘bon genre’ gaan horen. In de praktijk,
en bij Kloos misschien ook wel in theorie, neemt de poëzie nog altijd de hoogste
plaats op de Parnassus in. Maar de ruimte die de redactie van De nieuwe gids biedt
aan medewerkers die hun beschouwingen aangrijpen voor oefeningen in de
woordkunst, met alweer Van Deyssel als de meest prominente, laat zien dat men het
kwaliteitsoordeel allereerst laat afhangen van de stijl, en dat men het minder nauw
neemt met de klassieke (misschien is het hier wel beter te spreken van classicistische)
ordening en hiërarchisering van de genres. Deze ontwikkeling kan natuurlijk niet los
worden gezien van de internationale literaire context, die in de periode dat de
Tachtigers debuteren al een kleine eeuw in het teken staat van genre- en
stijlvermenging. Vooral de Duitse romantici, met name de gebroeders Schlegel en
Novalis, hebben zich niet onbetuigd gelaten bij het uitwissen van de grenzen tussen
de lyriek, de roman en het meer betogende genre. Ook gaan zij voorop in het bepleiten
van het fragmentarische, ‘voorlopige’ schrijven als discours dat literair gezien de
voorkeur geniet boven de op afronding en evenwicht gerichte stijl die de classicisten
voorstaan.
Naast de literaire legitimering van het essay die zijn grond heeft in de kwaliteiten
die de schrijvende persoonlijkheid sinds de romantiek krijgt toegekend, speelt ook
het sterk toegenomen prestige van de literatuurkritiek een belangrijke rol.
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Zoals gezegd, beleeft dit genre een hoge opvlucht vanaf de achttiende eeuw en
convergeert het meer en meer met het essay. Kunst- en literatuurkritiek worden en
meer gezien als een vorm van herschepping waarvoor creatieve potenties een sine
qua non zijn. De titel van Oscar Wilde's opstel ‘The critic as artist’ is dan ook
maatgevend. In Nederland heeft Busken Huet, auteur van vele delen Litterarische
fantasiën en kritieken de weg gebaand voor dichter-critici als Willem Kloos, Albert
Verwey, P.N. van Eyck, M. Nijhoff en H. Marsman. Dat al deze genoemden een
verzameld werk op hun naam hebben staan waarvan de kritieken een volwaardig
bestanddeel uitmaken, is een direct uitvloeisel van deze ontwikkeling. Ook kunsten muziekcritici als Hammacher, Schmidt Degener, Pijper en Vermeulen profiteren
daarvan mee, is het niet tijdens hun leven dan wel daarna.
Dat het essay in zijn hoedanigheid van literatuur- dan wel kunstbeschouwing ook
weer niet een al te beschouwende indruk mag maken, laat zich aflezen aan de manier
waarop Van Deyssel omstreeks 1920 zijn Verzameld werk redigeert. Zo brengt hij
blijkens de titel in een en dezelfde band ‘lyrisch en verhalend proza, ethieschmystische
varia, reisindrukken, schetsen en aantekeningen’ samen. In die bundel staat een
prozagedicht (op zichzelf al het resultaat van een in deze tijd sterk opkomende vorm
van generische kruisbestuiving) als ‘De koning der eeuwen’ naast een lyrisch
getoonzet fragment uit een studie over Willem Kloos en een overwegend analytische
kritiek op Arthur van Schendels Drogon. Dat het laatstgenoemde opstel niet figureert
in de tezelfdertijd samengestelde en uitgegeven bundel Kritieken kan alleen maar
een kwestie van willekeur worden genoemd, vooral wanneer men ziet dat de van
lyrische erupties en emotionele uitweidingen doordrenkte essays waarmee Van
Deyssel beroemd is geworden - ‘Nieuw Holland’, ‘Over literatuur’ en het opstel over
Zola's La terre - wel in de Kritieken staan.
Van Deyssels esthetisering van het essay, dat wil zeggen een zodanige stilering
van de beschouwing dat het accent verschuift van de inhoudelijke mededeling naar
de formele presentatie, heeft een precedent gesteld. Daarmee is niet bedoeld te zeggen
dat bijvoorbeeld A. Roland Holst en Martinus Nijhoff, die in deels poëticale, deels
verhalende, deels autobiografische stukken als ‘Over den dichter Leopold’, ‘De
afspraak’ en ‘De pen op papier’ het essay meer en meer van zijn discursieve en
communicatieve karakter ontdoen, direct door Van Deyssels stijl zijn beïnvloed.
Maar dat hij bij de literarisering van het essay, (die tegelijkertijd ook een hybridisering
inhoudt) een belangrijke rol heeft gespeeld, is onmiskenbaar.
Ook de generatie die zich in en om het jaarboek Erts heeft gegroepeerd, beoefent
het essay in de eerste plaats als hoogwaardig-artistieke genre. In dat opzicht bezegelt
Ter Braaks inleiding in het vierde jaarboek een feitelijke stand van zaken. Henrik
Scholte, Lou Lichtveld, Gerard Bruning, ze blijken allemaal gevoelig voor de
verleidingen van de stijl. Maar niemand van hen laat zich zo vandeysseliaans gaan
als Marsman. De dichtersprofielen die hij bundelt in De anatomische les (1926), met
die over Heym, Novalis en Trakl als de markantste voorbeelden, hebben niet

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

379
de functie om inzicht te geven in het werk van de besprokene, maar dienen uitsluitend
als medium voor zelfexpressie.
Marsman staat hier overigens niet alleen. Zowel Paul van Ostaijen als Theo van
Doesburg, die aan hem gewaagd zijn wanneer het gaat om het innemen van een
prominente positie als vernieuwingsgezind criticus, maken van hun beschouwend
proza ware kunststukken (wat, net als in het geval van Van Deyssel, Roland Holst
en Marsman de leesbaarheid lang niet altijd ten goede komt) én schrijven hun eigen,
vaak zeer persoonlijk getinte preoccupaties breed uit.

5. Slotopmerkingen
Als iets uit de voorgaande verkenning is gebleken, dan wel de kameleontische
diversiteit van het genre dat onder de aanduiding ‘essay’ schuilgaat. Het is juist die
diversiteit die de literatuurgeschiedschrijver voor problemen plaatst. Door zijn
hybriditeit is het essay beurtelings betogend, bespiegelend en verhalend, nu eens
objectiverend en dan weer hypersubjectief. Vaak (men denke aan de al genoemde
voorbeelden uit het werk van Van Deyssel, Van Looy en Marsman) is het onderscheid
ten opzichte van de schets en het prozagedicht minimaal.
Duidelijk is ook dat de persoonlijke inslag van het essay de autobiografische inslag
versterkt. In dat opzicht begint met het werk van Van Deyssel een tendens die ten
tijde van Forum manifest wordt en in de laatste decennia van de twintigste eeuw
leidt tot de hausse aan bekentenisproza die zich in de kranten- en weekblad-columns
baanbreekt. Opvallend daarin is het aandeel van vrouwelijke auteurs: Renate
Rubinstein, Emma Brunt, Cri Stellweg, het zijn er maar drie uit een omvangrijk
ensemble dat Carry van Bruggen tot voorloopster mag rekenen. Met deze laatste
opmerking moge aangegeven zijn dat er voor de literatuurgeschiedschrijver ook
vanuit het perspectief van gender veel relevants over het essay valt waar te nemen.
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Eindnoten:
1 1928 is niet verschenen.
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Waspoeder en metafysica
Xandra Schutte
Televisiereclames van wasmiddelen zijn altijd fascinerend. Terwijl vrouwen sinds
jaar en dag de was doen, traden in de spotjes tot voor kort ernstige leeftijdloze heren
in witte jas op: de spiegel van een overzichtelijke wereld, verdeeld in uitvoersters
en deskundigen. Tegenwoordig, het feminisme is ook de wasmiddelenfabrikanten
niet in de koude kleren gaan zitten, zijn de mannelijke experts veelal vervangen door
spelende kinderen die heel smerig worden, of, het modernste van het modernste,
vrolijke jonge vrouwen die elkaar met ijsjes besmeuren. In wasmiddelenreclames is
de boodschap helder: dit middel wast witter, reinigt dieper, maakt schoner.
Waspoeders redden het voorwerp uit zijn tijdelijke onvolmaaktheid, dat is het ideaal
dat telkens weer wordt voorgeschoteld. De belofte van de moderne reclame met de
vrouwen en de ijsjes gaat nog een stap verder, daarin wordt gesteld dat de was
‘langdurigerfris’ blijft. Dat is de overtreffende trap van witter en witst, dat is pure
metafysica. Het kan ook helemaal niet. Maar het zegt wel wat: wit en schoon is in
deze tijd niet meer genoeg, in de zucht naar volmaaktheid wordt het vuil niet meer
tijdelijk verjaagd, vuil moet helemaal uitgebannen worden. Reclames voor
wasmiddelen zijn zo fascinerend sinds Roland Barthes er een mini-essay aan wijdde
in Mythologieën, zijn beroemde boek over, de titel zegt het al, de mythes van het
dagelijks leven. Ik las dat toen ik een jaar of twintig was en het begrip essay
veranderde erdoor voor mij. Vóór Barthes was essayeren een gewichtige bezigheid
voor letterheren, na hem een speelse, lichtvoetige manier om theorie en de
eigenzinnige blik op triviale details te combineren. Barthes dacht niet alleen op
papier - dat is wat essayeren hoort te zijn: denken op papier - Barthes dartelde er
ook op. Hij dacht zowel over hoge als lage cultuur, was ijl in zijn abstractie en aards
in zijn voorbeelden, en zeer precies in zijn formuleringen. En hij koos zorvuldig een
vorm voor zijn denken, zoals in het prachtige De taal der verliefden, dat hij het
aanzien van een lexicon gaf. Het essay onderscheidt zich van de wetenschappelijke
beschouwing, hoe transparant die ook is geschreven, en van het journalistieke betoog
in zijn onvoorspelbaarheid. De essayist, althans deze, probeert het avontuur al
schrijvende te beleven, gaat, om het in een metafoor te zeggen, op reis zonder het
einddoel te kennen. J.F. Vogelaar typeerde het essay ooit als een roman zonder
eigennamen; ideeën spelen de rol van personages. Ik ben geen romanschrijver, maar
fictieschrijvers vertellen vaak dat hun personages een eigen leven gaan leiden, soms
heel anders handelen dan de schrijver met ze voorhad. Zo is het ook met de zetstukken
van de essayist. Het essay is op die manier een literaire vorm. Net als bij de roman
kan het
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uitgangspunt van een essay een beeld, een herinnering, een vaag idee zijn - meestal
bestaat het begin uit een grillige combinatie daarvan. Alles kan onderwerp van een
essay zijn, dat zie je bij Roland Barthes, maar ook al bij de oervader van het essay,
Michel de Montaigne, bij Susan Sontag, Umberto Eco, Charlotte Mutsaers, Bas
Heijne, K. Schippers, de vroege Rudy Kousbroek en de vroege Andreas Burnier, om
een aantal bewonderde essayisten te noemen. En omdat in een essay ook vrijmoedig
het ongelijksoortige gecombineerd kan worden staat of valt een essay met een
zorgvuldige, en dus literaire, stijl en vorm. Een goede essayist moet meeslepend
kunnen vertellen en analyseren, beeldend kunnen waarnemen en een gedachte
ontwikkelen. Anders kan hij of zij nooit spannend schrijven over de metafysica van
het wasmiddel.
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Het gelijk zit in de stijl
Gesprek met Kees Fens over essays, wetenschap, columns
Dick van Halsema
Wat hier volgt is de neerslag van een gesprek over het essay dat Maaike Meijer en
ik op vrijdagochtend 17 augustus 2001 hadden met Kees Fens. Het gesprek vond
plaats bij Kees Fens thuis, in Amsterdam-Centrum. Diezelfde ochtend stond in De
Volkskrant een beschouwing van Fens over de Engelse essayist-criticus Frank
Kermode, vandaar de verwijzingen naar Kermode. In een inzet geven we daar een
paar citaten uit.
De aanleiding tot dit essaynummer van Nederlandse Letterkunde was de
constatering, enkele jaren geleden, binnen de redactiecommissie van de twee moderne
delen van de Taalunie-literatuurgeschiedenis-in-aanbouw, dat het essay als
literair-historisch fenomeen zo weinig zichtbaar was in de opzet van en het overleg
over deze delen. Het lijkt erop of er literair-historisch weinig aandacht is voor het
essay.
Wij hebben deze en aanverwante kwesties voorgelegd aan Kees Fens. Als de niet
uit onze literatuur van de laatste veertig jaar weg te denken criticus en essayist die
hij is, winnaar van de P.C. Hooft-prijs voor ‘beschouwend proza’ 1990 en
propagandist voor het meeslepende schrijven ook in de wetenschap, is hij in dit
nummer van Nederlandse Letterkunde bij uitstek op zijn plaats.
Aan het begin van het gesprek reageert Fens op onze stelling dat de literaire
geschiedschrijving in Nederland te weinig belangstelling aan de dag legt voor het
essay.
KF:
Ik heb datzelfde gedacht toen die grote geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
in het Frans1 verscheen. Het lijkt erop dat het essay in de huidige opvattingen als
zodanig ook niet meer thuishoort in de literatuurgeschiedenis, omdat het bijna een
journalistiek genre is geworden.
Je zou erop kunnen wijzen dat de prijzen voor beschouwend proza - zoals dat heet
bij de P.C. Hooft-prijs - onder andere naar Rudy Kousbroek zijn gegaan, naar Brandt
Corstius en naar mijzelf. En dat zijn allemaal mensen die in de krant schrijven en
van wie een groot deel van hun werk eerst in de krant is verschenen.
Vr:
Maar niet iedereen. Cornelis Verhoeven niet, Frits van der Meer ook niet.
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KF:
Nee, indertijd waren het grote erudieten, mensen als Rogier en Van Duinkerken,
die in de jury's zaten, later is dat veranderd. Dat leverde bekroningen op van schrijvers
die op een heel andere manier werken dan die dikkeboekenschrijvers van vroeger.
Die prijs is eigenlijk van een historische prijs veranderd in een soort actualiteitsprijs,
met alle risico's van dien misschien.
Vr:
Jij hebt eigenlijk het idee dat het genre uit de literatuurgeschiedenis wordt geweerd,
onbewust, omdat het wordt beschouwd als niet-literair?
KF:
Je kunt gerust zeggen dat het essay zoals dat in de jaren dertig functioneerde al
geruime tijd niet meer bestaat. Wat mensen als Ter Braak deden, en ook Gomperts
in zijn vroege tijd, dat is voor mij echt essayistiek, omdat dat ook een
levensbeschouwelijke inzet heeft. Het houdt zich niet strikt met literatuur bezig, maar
probeert, helemaal in de geest van Montaigne, ook inzicht te krijgen in de situatie
waarin je zelf betrokken bent. Vanuit dat genre heeft het essay zich tot een soort
toegepast genre ontwikkeld, namelijk dat het een specialisme, een bepaald blok heeft
waarmee het zich bezighoudt. Dus het schrijven over literatuur, dat is een blok, maar
als auteur van dergelijke stukken blijf je er als persoon natuurlijk toch, hoe dan ook,
enigszins buiten.
Ik wil maar zeggen: uit alle stukken die ik voor Merlyn geschreven heb, zou
niemand ook maar één andere dan een kleine literaire opvatting kunnen distilleren
van mij, en verder niks. En dat vind ik een grote verarming voor het essay, dat het
zich zo is gaan beperken en ook in omvang toch wel verkleind is, want je kunt zo'n
Politicus zonder partij één groot essay noemen. Niemand schrijft zo'n groot ding
meer op het ogenblik, en ik denk ook dat het hiermee samenhangt dat er nog zo
weinig standpunten zijn die verdedigd moeten worden of aangevallen willen worden.
Maar dat zit in de ontwikkeling van de literatuur überhaupt. Er is geen polemiek
meer en ik denk dat verschil van mening met anderen voorwaarde voor het goede
essay is. Verhoeven heeft het nog enigszins, maar die doet het zò algemeen dat hijzelf
er ook weer enigszins buiten blijft, niet anders aanwezig is dan als mijmeraar of
kijker naar verschijnselen.
Maar terug naar de literatuurgeschiedschrijving: ik vind het jammer dat ze die grotere
of betere essayisten niet opnemen, omdat het gelijk van een essayist ook voor een
groot deel in zijn stijl zit. Dat maakt essays dus tot literaire teksten. En daarom is het
merkwaardig dat ze erbuiten blijven. Als Hugo Brandt Corstius of Rudy Kousbroek
niet zo verschrikkelijk goed schreven, dan zouden een heleboel van hun ideeën niet
zo gemeengoed zijn geworden als ze nu zijn. En hun weerlegbaarheid is ook zo
moeilijk, want dat is met elk essay zo, omdat je literair over gelijke mid-
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delen moet beschikken. Je kunt als voorbeeld Karel van het Reve nemen, een
superieure essayist, die volgens mij soms totaal ongelijk had, maar door zijn
ongelooflijke stijl kun je dat nooit bewijzen. Toen met die lezing over de
literatuurwetenschap zijn alle verdedigers van die literatuurwetenschap daarop
vastgelopen. Die hadden die adequate middelen niet.
Hij was beter dan Gomperts, dat moet ik eerlijk zeggen. Toen ik me in mijn jeugd
bewust werd van kritiek heb ik Gomperts ontzettend bewonderd. Maar Karel van
het Reve was scherpzinniger, ook al omdat hij in feite agressiever was, in de
superieure zin, dan Gomperts. Gomperts' agressiviteit was eigenlijk na de oorlog
voor een groot deel op. Zijn voorwerpen van aanval waren in grote lijnen die van
Ter Braak en toen die op waren, ja toen is hij ook in die toegepaste essayistiek
terechtgekomen. Maar als ik iemand zou moeten noemen die ten eerste een essayist
pur sang is, en die ten tweede zijn gelijk haalt uit een briljante, geestige stijl, dan is
Karel van het Reve een van de allerbesten van na de oorlog, misschien wel de beste.
Daar heb ik een mateloze bewondering voor. Dat is essayistiek, ook al omdat hij zich
met van alles bezighoudt, Freud en wat niet al, essayistiek nog bijna in de ouderwetse
zin.
Vr:
Dus de erudiete dilettant.
KF:
Ja. Je zou kunnen zeggen dat de dilettant-essayist nu opgevolgd is door de
columnist. Maar het woord columnist betekent in het geheel niets meer, omdat
iedereen die een stukje schrijft in de krant zich columnist noemt, waarmee dat genre
eigenlijk nu al kapot is. Maar in principe had de column de beknopte opvolger van
het essay kunnen worden.
Vr:
En is het ook wel een tijdje geweest.
KF:
Ja, dat zeker, en bij Jan Blokker nog, daar is het nog in zijn meest traditionele
goeie genre. Wat tegenwoordig een column heet, is gewoon een artikeltje. En dat
vind ik geen columns en die hebben ook niet de verdienste van de stijl. Blokker heeft
een compleet eigen stijl in zijn columns en is als zodanig ook vrij moeilijk te
weerleggen, ook omdat hij zo geestig is. Maar als je nou die zogenaamde columns
neemt op de opiniepagina van de NRC, ja god, die mensen hebben wel iets te vertellen,
maar ontlenen hun waarde niet aan de manier waaròp ze het vertellen.
Om nog even terug te komen op wat het uitgangspunt was, de afwezigheid van
het essay in de literaire geschiedschrijving: sinds een paar weken heb ik de
Encyclopaedia Brittannica in de computer zitten. Daar heb ik de Nederlandse
letterkunde eens opgeslagen: geen woord over wat in de twintigste eeuw aan essays
is
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geschreven, geen woord ook over de kritiek. Want hetzelfde kun je natuurlijk zeggen
met betrekking tot de kritiek. Als je de letterkunde van na de oorlog behandelt, kun
je zeggen: die en die auteur heeft steeds een bepaald soort begeleiding gekregen in
de kritiek en ook een bepaald soort kritiek opgeroepen. Ik vind dat je de kritiek - die
toch de eerste begeleider is van nieuw verschenen literatuur - bìj het werk moet
behandelen. Dan pas wordt het interessant. Wat Lucebert aan pogingen tot benadering
heeft opgeroepen, hoort net zo tot de literatuurgeschiedenis als zijn bundels zelf.
Maar dat blijft in zo'n overzicht buiten beschouwing. Je zou de literaire kritiek in
een literatuurgeschiedenis niet in één apart hoofdstuk moeten behandelen, maar haar
steeds direct moeten verbinden met de receptiegeschiedenis van de behandelde
literatuur. De wijze bijvoorbeeld waarop in de jaren vijftig de nog altijd op Ter Braak
gestoelde literatuurkritiek zich kapotschrijft tegen de nieuwe poëzie, dat moet je bij
die nieuwe poëzie behandelen. Want dat is het einde geweest van de ventistische
literatuurbeschouwing, die paste niet meer. Ik vind dat de literatuurgeschiedschrijving
veel te weinig de correlatie tussen aan de ene kant de vorm, het principe van de kritiek
en aan de andere kant de vorm of de eigenheid van een bepaalde literatuurtijd ziet.
Vr:
Je kunt je afvragen waarvàn een literatuurgeschiedenis eigenlijk de geschiedenis
is. Heel vaak wordt hij opgevat als een geschiedenis van de objecten, de werken,
maar natuurlijk is een literatuurgeschiedenis die zich bezighoudt met de wijze waarop
die werken worden gelèzen, met hoe literatuur lèeft, net zo goed of zinvoller.
KF:
Misschien mag ik nu een bekentenis doen. Ik mag het natuurlijk niet tegen jullie
zeggen, want jullie zitten in de redactie, maar zo'n Taalunie-literatuurgeschiedenis
als nu in aanbouw is vind ik eigenlijk niet zo interessant. Zo'n boek valt altijd in
onderwerpen of schrijvers uiteen en er is te weinig totaalvisie. Ik zou veel liever een
essayistische literatuurgeschiedenis lezen dan zo'n wetenschappelijke. In dat Franse
boek, ik heb mijn exemplaar achteraf aan een Fransman cadeau gedaan, heb ik hele
stukken gelezen en ik dacht, ja god voor wie schrijf je dit nou eigenlijk. Van Deyssel
wordt dan behandeld, en P.N. van Eyck, en weet ik wat allemaal, maar wat moet een
Frànsman daarmee? Dèze geschiedenis wordt er ook weer een voor vakmensen.
Red:
In die nieuwe literatuurgeschiedenis zul je wel wat meer aan je trekken komen,
denken we, die is niet gecompartimenteerd per deelonderwerp. Maar terug naar het
essay. Als we je zo horen, zie je de geschiedenis van het essay als een geschiedenis
van verval en achteruitgang.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6

387
KF:
Ja. Van verkleining ook vooral, en van het verdwijnen van het erudiete
dilettantisme. Ik denk dat het ermee samenhangt dat er nu op alle gebieden specialisten
zijn waarvan een aantal nog kan schrijven ook. Dus je huurt niet meer iemand in die,
al schrijvend of voor mijn part al sprekend, schitterende ideeën ontvouwt over een
gebied dat niet zijn gebied is, maar je huurt een socioloog of een historicus of wat
dan ook.
Het terrein van de essayist is versmald geraakt door het naar buiten treden van de
wetenschap. Voor de laatste vijfentwintig, dertig jaar is essentieel dat mensen die
zich vroeger binnen de universiteit ophielden en alleen binnen hun eigen kring bekend
waren, nu daarbuiten optreden en publiceren. Via de radio en de televisie natuurlijk,
maar ook via de krant. De versmalling van het essay is een overwinning van de
media. Want de media zijn op van alles beslag gaan leggen en hebben daardoor, denk
ik, een veel hogere positie gekregen dan ze ooit gehad hebben. Wanneer meneer X
of mevrouw Y een wetenschappelijk boek publiceert, dan is er alles aan gelegen om
dat in de NRC besproken te zien, liever dan twee jaar later in een tijdschrift door een
enorm gedegen analyticus. Je ziet dus dat de positie van de krant ook in het
wetenschappelijk verkeer veranderd is. En daarmee zijn die wetenschappers ook naar
buiten getreden en dat heeft, denk ik, de essayistiek als een bezigheid van alleen
letterkundigen wat aan de zijkant gezet. Het essay in de oudere zin verdwijnt als
genre steeds meer, in de literatuur en in de maatschappij.
Vr:
In verschillende stukken in dit essaynummer wordt erop gewezen dat het essay in
recente jaren ondergronds een nieuwe opmars is begonnen en andere genres heeft
doordrenkt, met name het verhalend proza.
KF:
Ik denk dat die veressayering van de roman al veel eerder begonnen is. Neem
direct na de oorlog de romans van Marnix Gijsen, dat zijn typisch essay-romans.
Pierre Dubois helemaal, ja. En dat zijn dus wel mensen van de oudere school, maar
ik denk dat wanneer het direct autobiografische, dat zich ook uit in de ik-vorm, in
de roman een sterke periode heeft, in die zin dat het heel frequent is, dan neemt die
essayistiek toe. Want wie de ik-vorm hanteert zit al tegen de beschouwing aan, in
wat hij meedeelt over zichzelf en in wat hij meedeelt over anderen.
Omdat de romanliteratuur op het ogenblik vrij sterk ik-gericht is, zal dat op dit
moment ook duidelijk het geval zijn. Je kunt zelfs zeggen dat ook zeventig procent
van de poëzie bestaat uit kleine essaytjes, zonder dat het als poëzie erg beeldend
wordt of metaforisch. Ikzelf betreur het dan, dat de schrijvers grotendeels buiten
andere dan literaire polemieken blijven. De schrijver is teruggebracht naar zijn eigen
terrein, de literatuur en verder niet. Terwijl de oude essayist zich liet gelden op een
vrij wijd terrein. Kijk, iemand die nu dertig is, die zal die treurnis niet kennen, het
ligt dus ook aan mijn leeftijd, maar ik vind het jammer dat dat niet meer
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bestaat. Die polemieken in de jaren dertig tussen Van Duinkerken en Ter Braak, dat
vond ik schitterend. Daar moet je dan weer wel bij aantekenen dat de jaren dertig
juist jaren waren die voortdurend vroegen om standpuntbepaling. De sociale kwesties,
de opkomst van het nazisme, iedereen legde zijn geloofsbrieven in een essay op tafel.
Misschien dat deze tijd, de laatste twintig jaar, veel minder die verantwoording van
standpunt vraagt.
Vr:
Standpunten hebben misschien niet meer de vorm van toen. Andersom: er wordt
ook nu via essays naar mogelijke visies gezocht.
KF:
Als ik me als essayist gemengd had in de Vietnamkwestie, zou ik gemerkt hebben
dat je als schrijver wegvalt tegen de betogingen op straat. Die zijn veel en veel sterker,
daar kan geen woord tegenop. Het protest, het ongenoegen is door heel andere media
overgenomen. Ik heb het nu over de laatste dertig jaar.
Als je vraagt hoe ik mezelf als essayist zie: ik vind het wel een probleem dat men
die stukken in Merlyn, dus niet alleen die van mij, maar ook die van d'Oliveira en
Oversteegen, essays noemt. Dat vind ik niet terecht, want daar zijn die stukken veel
te terzake voor en op één ding gericht, de interpretatie. Toen Merlyn ophield, was
het een gelukservaring voor mij dat ik meer kon wàgen en niet meer die strikt
gebonden stukken hoefde te schrijven waarbij elke zin verantwoording moest afleggen
over de juistheid van je mededeling.
Dat is dus echt een beslissend moment geweest voor mij. In de jaren daarna ben
ik begonnen aan die stukken onder de naam A.L. Boom. Toen durfde ik-niet dat ik
dat daarvoor helemaal vermeden had - het woord ik neer te schrijven. Dat was een
ongelooflijke bevrijding, ook stilistisch. Want dat maakte associëren mogelijk, en
wagen vooral. Dat wil zeggen: deze opinie, nou goed, ik druk me paradoxaal uit,
mààr... je kunt er misschien een beetje over nadenken. Dus het schrijven werd veel
meer een waagstuk en daarom kijk ik tegen die stukken van Merlyn anders aan dan
bijvoorbeeld tegen die eenentwintig jaar maandagstukken die ik geschreven heb in
De Volkskrant. Want die vind ik voor een groot deel echte essays. Zeker de eerste
helft van die stukken, dat was vaak heel persoonlijk.
Vr:
Dat hangt misschien samen met je besluit om, na vele jaren recenseren, alleen nog
maar boeken te bespreken die je goed vond. Dat geeft je ook de ruimte om ‘ik’ te
zeggen.
KF:
Kijk, je las dan een boek over de hervorming van of het ontstaan van de
cisterciënzerorde en dan kon je in zo'n inleiding op een wat essayistische manier een
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aantal standpunten verwoorden. Die waren natuurlijk ook voor een deel gedacht en
voortgekomen uit lezing van dat boek, maar met die voors en tegens kon je spelen
en dat heb ik altijd graag gedaan. Je hebt daar een bepaalde bewegingsruimte bij
nodig. Essay-kritieken zoals die van Kermode - nu kom ik op dat stuk van mij
vanochtend in De volkskrant - met die middellengte van 2500 tot 4000 woorden, dus
ook weer niet heel groot, dat is een geschikte omvang voor de essays die ik bedoel.
Dat soort essay is voor mij veel waardevoller dan de op zichzelf noodzakelijke
literaire kritiek, want die moet altijd beknopt zijn: eerder van alles heel even aanduiden
en aangeven dan dat ze de ruimte kan nemen om de dingen te situeren. Dat zou je
voor een deel ook nog wel essayistisch kunnen noemen, maar mijn bezwaar tegen
de huidige situatie is dat de krant steeds meer alleen die boekbespreker wordt en dat
soort stukken waar ik het over had weinig kans meer geeft. De tijdschriften die ze
zouden kunnen opnemen zijn er ook bijna niet meer.
Wie ik een schitterende man vind, een combinatie van wetenschapper en ook wel
een beetje kunstenaar, weinig consistent - dat is voor mij iets positiefs - en met
briljante ideeën, dat is William Empson, over wie Kermode een boek heeft geschreven.
Nu kom ik op een punt dat voor mij heel belangrijk is: ik vind dat de
wetenschapsbeoefening, in de letteren dan, te weinig het essayistische durft te
hanteren.
Vr:
Je hebt het in je stuk van vanochtend over de diepvrieskou van het wetenschappelijk
bedrijf. Is de neerlandistiek in jouw ogen tezeer verwetenschappelijkt?.
Het plezier van het middenveld
Kees Fens
uit: De Volkskrant vrijdag 17 augustus 2001
n.a.v. Frank Kermode: Pleasing Myself, From Beowulf to Philip Roth.
Allan Lane, 2001.
[...] Men kan alleen negeren wat men beheerst. Kermode kent de theorie,
maar zij is alleen dienstbaar en dan nog onder het oppervlak van de studie.
Zijn belangstelling in de literatuur is groter dan die in de theorie. In zijn
in 1989 verschenen bundel studies over interpretatie, An Appetite for
Poetry, verwijst hij naar een uitpraak van de grote criticus en eigenzinnige
theoreticus, dichter ook, William Empson. Het enig juiste voor de criticus,
zei deze, is op zijn eigen goede neus af te gaan, ‘nu en dan iets waardevols
opsnuivend in bepaalde moderne technieken en theorieën, zonder ooit hun
slaaf of tolk te worden’. ‘Appetite’ in de titel is dan ook bijna uitdagend.
[...]. Om zichzelf te plezieren schrijft Kermode al jaren in bladen als de
London Review of Books en de New York Review. Hij noemt de stukken
zelf ‘essay-kritieken’; ze horen in het tussengebied
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van dagbladkritiek en lange verhandeling, maar ook in het tussengebied
van het ‘barbaarse jargon en de opgezwollen boeken van de moderne
academie en de vluchtige voldoening van de dagbladkritiek’.
[...] De stukken zijn uitgebreide boekbesprekingen. De ruimte verleidt
Kermode niet tot zoveel uitweidingen dat het boek nog alleen aanleiding
is. Hij concentreert zijn zeer grote eruditie rond het boek. [...] Men krijgt
een schitterend literair college, dat elk academisme schuwt. Dit is de
literaire kritiek in topvorm.
[...] Het stuk over Eliot bespreekt de door Ronald Schuchard verzorgde
uitgave van twee lezingencycli van Eliot. [...] Het is indrukwekkend hoe
Kermode dit boek voor zijn lezers toegankelijk maakt. Hier zie je de triomf
van de eruditie, die, als ze echt is, tot superieure vereenvoudiging in staat
is. Bij elk boek dat Kermode bespreekt, staat alles wat hij gelezen heeft
paraat, in die onverbeterlijke orde die alleen hersens en verbeelding samen
mogelijk maken.
Ook Empson mag - in twee stukken, een over de dichter, een over de
criticus - op herhalingsoefening komen. Hij slaagt. Kermodes bewondering
voor hem is terecht groot, zeker voor de literatuurwetenschapper en criticus.
Met zijn briljante Seven types of Ambiguity, gepubliceerd toen hij 24 was,
was hij een pionier, ook in de poëzie-interpretatie. Zijn charme (en voor
mij zijn grootheid) was zijn gebrek aan consistentie. Hij is zelf een
dankbaar voorwerp voor wat hij als de taak van de kritiek zag: de
bewegingen van de geest van een schrijver te volgen. Zijn veertigjarige
verdediging van een eigenzinnige visie op Donne acht Kermode
tijdverspilling.
[...] De essay-criticus die hij wil zijn, heeft ook een groot vermogen tot
vertellen, vanuit belezenheid en eigen ervaring. Daarom zijn biografieën
aan hem besteed, al doet hij soms niet veel meer dan het leven van de
hoofdfiguur navertellen. [...]
Bijna alle stukken bewijzen, dat Kermode nog altijd midden in het literaire
en literatuurwetenschappelijke debat zit. Zijn grote kracht blijft zich tegen
elke eenzijdigheid te verzetten, de literatuur en de lezer nooit uit het oog
te verliezen, het brede amateurisme te verkiezen boven eng
professionalisme. Als literair journalist - zo wil hij zich ook wel genoemd
hebben - is hij zonder meer voorbeeldig, om zijn eruditie benijdenswaardig,
om zijn helderheid te prijzen. Maar het meest bewonderenswaardig is hij
voor de keuze van het middenveld, tussen de vluchtige dagbladkritiek en
het diepvriesvak van de literatuurwetenschap. Maar misschien is dat
middenveld toch ook wel typisch Engels, want het terrein voor wie van
de sport van het publiceren houdt. De enige sport die niet van Engeland
naar het continent is gekomen.
KF:
Ja, maar ze durven ook niet te schrijven. Ik herinner me dat ik ooit eens bij een
promotie was van iemand op Aristoteles, en toen vroeg de opponent, waar haalt u
dat vandaan, die mening? Toen ging hij met veel moeite een boek uit zijn geheugen
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dat kan niet, op de universiteit hebben ze die durf niet aangeleerd. In Enge-
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land leren ze al heel vroeg essays schrijven, op de middelbare school al, en daarmee
krijgen ze die vrijheid waarmee ze ook buiten de universiteit veel beter kunnen
spreken en schrijven en functioneren dan in Nederland het geval is.
Vr:
Vormen wetenschap en essayistiek voor jou een principiële tegenstelling?
KF:
Het hoort geen tegenstelling te zijn, maar er is een tegenstelling van gemaakt.
Eigen opvattingen en eigen ideeën zijn bijna verdacht, alles moet met een voetnoot
gerechtvaardigd worden. Ja, ik heb zelf ook proefschriften begeleid waarbij dat
allemaal netjes gebeurde, want ik kon natuurlijk niet een ander laten afwijken van
die norm, àls die dat al gekund had. Maar juist waar het de moderne letterkunde
betreft betreur ik dat. Je kunt zeggen dat in Nederland - elders is dat wel anders - de
beoefening van de oudere letterkunde bijna een puur historische aangelegenheid is
geworden, dus met letterkunde op zich heeft dat niets meer te maken. Ik lees liever
een briljant, nou ja iedereen leest liever een briljant boek - ik lees liever een heel
goed wetenschappelijk boek met sterk essayistische trekken dan iets dat totaal
wetenschappelijk verantwoord is, maar waar de stijl geen rol speelt. Ik zou ook in
de wetenschap, wat ons vak dan betreft, willen benadrukken dat je je gelijk òok uit
je stijl zou moeten kunnen halen. Terwijl de universiteit in feite stijl als een soort
drogmiddel beschouwt. En dat vind ik niet eerlijk tegenover schrijven. Want als je
naar literatuurgeschiedenissen kijkt, die van Kalff is altijd nog zo leesbaar omdat die
man zo ontzettend goed schrijft. Terwijl die Te Winkel, dat is een soort pakhuis. En
dat negende deel van Van Duinkerken in die vroegere grote reeks, dat is juist zo
verdomde goed omdat het zo ontzettend goed geschreven is. Terwijl hij toch binnen
de perken blijft, want hij wou wetenschapper zijn, maar hij kan zijn grote stijl en in
dit geval zijn zeer beknopte, bijna aforistische stijl niet verloochenen. Dit boek is nu
natuurlijk inhoudelijk verouderd, maar als voorbeeld is het nièt verouderd.
Ik zou graag literatuurgeschiedenissen lezen waaraan ik als lezer niet alleen plezier
beleef, maar waar ik ook uit de wijze van formuleren nog gedachten haal over
literatuur in het algemeen of over een bepaalde auteur, in plaats van er alleen
interpretaties of feitelijke gegevens op te doen. Dat tweede gelijk, het gelijk van de
stijl, zou ik graag bij alle universitaire studies letteren benadrukt willen zien. Ik heb
daar bij verschillende gelegenheden in Nijmegen ook wel eens over gesproken, bij
zo'n AIO-congres en zo. Dan was altijd de reactie van, ja luister eens, maar wij
kunnen niet allemaal schrijven.
Ik heb wel eens gedacht, veronderstel dat een andere historicus dan Huizinga rond
de Eerste Wereldoorlog dat idee had gehad: het is niet vernieuwing maar het is
uitbloei. En dat die dat ook had opgeschreven. Nou ja, dan zou het als ideetje in de
vakliteratuur terechtgekomen zijn. Maar het is blijven bestàan doordat Huizinga zo
fenomenaal schreef.
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Vr:
Maar niet voldeed aan de eis die jij eerder stelde, die van dilettantisme. Er is dus
een breed spectrum van essays voor jou: dat kan de vakpublicatie zijn, als die maar
doordrongen is van persoonlijk eigengemaakt inzicht dat ook in de stijl blijkt, en je
hebt daarnaast de essayist die veel waagt - bij Huizinga staat alles toch wel gedekt
met noten - en die ook zonder dat hij er vijf boeken over gelezen heeft Freud en van
alles aanpakt op zijn traject. De echte letterpiloot, om met Willem Jan Otten te
spreken.
KF:
Kijk, van dat laatste houd ik natuurlijk het meest. Daarom ben ik altijd een groot
bewonderaar van Paul Valéry geweest, en vooral van Tel Quel, omdat die man daar
dingen zegt waar de hele literatuurwetenschap vijftig jaar over gedaan heeft en dikke
boeken voor nodig had en die staan daar in superieure zinnen bij elkaar, brokjes vaak
niet groter dan vijf centimeter. Dat beklijft dan ook, helaas maar dat is juist ook het
mooie, veel meer dan welk wetenschappelijk uitgewerkt idee ook, omdat de
formulering tenslotte de gedachte in stand houdt. Het mooie is natuurlijk dat zo'n
Valéry met één zin kan volstaan. Bijvoorbeeld als hij poëzie plaatst entre son et sens,
het is geniaal om dàt te verzinnen, als formulering ook, die balans tussen son en sens.
Als je hem zou vragen, meneer Valéry, wilt u dat bewijzen, nou dat ìs niet te bewijzen,
maar het is wel een inzicht waardoor je iets over het meest wezenlijke van poëzie
kunt leren dat je in geen wetenschappelijke studie kunt vinden.
Vr:
Maar die uitspraak is heel makkelijk bewijsbaar en is ook wetenschappelijk waar,
maar die wetenschappelijke argumentatie wordt hier terzijde gelaten, want dan zou
je een heel andere tekst krijgen. Mooi schrijven en wetenschap hòeft geen tegenstelling
te zijn.
KF:
Dat bedoel ik ook niet, want die man was met van alles bezig, hele nachten zat hij
daar in die cahiers te schrijven. Het gaat mij erom dat de formulering in feite ook de
gedachte sterker maakt en in het geheugen houdt, en citeerbaar maakt. Ik zeg niet
dat het lukt, maar zo probeer ik soms ook wel te schrijven. Niet dat je krampachtig
gaat doen om ideeën mooi te verwoorden, maar in ieder geval dat je zo schrijft.
En dat had ik bij Merlyn niet. Daar deed ik geen poging om nu eens in een heel
beknopte zin iets heel directs en kernachtigs te zeggen waardoor het voor mij vastlag.
Want dan moest ik het allemaal toch weer uitleggen, vond ik, in zo'n stuk. En ik heb
iets tegen uitleggen. Niet als ik les geef, dan doe ik het wel graag, maar als je schrijft
moet je niet teveel uitleggen.
Vr:
Misschien wil je iets zeggen over hoe je je als essayist hebt ontwikkeld, van het
eerste begin af.
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KF:
Ik moet eerst zeggen dat ik mezelf eigenlijk niet zo'n echte essayist vind. Wat dat
begin betreft, dat was denk ik in de laatste klas van het gymnasium. Wij hadden toen
thuis De tijd, het dagblad toen nog, en daar schreef Van Duinkerken altijd zeer grote
stukken in, op zaterdag en ook door de week. Ik denk dat ik toen, ook door de
veelzijdigheid van die stukken en het achteraf toch wel sterk essayistische karakter
ervan - een beetje te overladen met eruditie misschien - een manier van schrijven
heb ontdekt die voor mij een grote bekoring had. Vooral de ongelooflijke rijkdom
aan paradoxen in zijn stukken was voor mij heel prikkelend.
Ik denk dat dat voor mij het begin is geweest. Toen ben ik verder middelbaar
Nederlands gaan studeren en de stukken die je daar moest schrijven moesten zich
nauwkeurig houden aan de opdracht die je kreeg. En ik kon zelf, dat moet ik er even
aan toevoegen, helemaal niet schrijven, ik kon geen opstellen maken, één keer heb
ik een 7 gehad voor een opstel, nooit meer. Toen mijn kinderen in de eindexamenklas
zaten en ook weer opstellen moesten maken, kwamen ze wel eens bij mij met die
titels en toen kreeg ik het nòg benauwd. Ik dacht, ik zou dat nog niet kunnen.
Een tweede mijlpaal zijn de kritieken van Ter Braak voor mij geweest, zoals ik
die in het verzameld werk heb leren kennen. Van alles wat ik uit de twintigste eeuw
ken aan wat ik nu maar essay-kritiek noem - dat is voor mij het ideaal, de essay-kritiek
- is dat voor mij het grootste. Wat dìe man aan wereldbeeld binnenbrengt in die paar
jaar dat hij die stukken eigenlijk maar geschreven heeft: in 1933 begon hij, in mei
'40 was het alweer afgelopen. Elk stuk bijna heeft een hoog niveau en als je elke
week zo'n stuk moet schrijven, dat is wat hoor.
Ik denk dat die twee, die ook elkaars tegenpolen waren, met hun wijze van
schrijven, in de krant - al heb ik natuurlijk Ter Braak nooit in de krant kunnen lezen
en heb ik hem pas voor het eerst gelezen in een totaal andere context, die van de
verzamelde werken - de diepste indruk op mij gemaakt hebben. Als er een lijn in
mijn ontwikkeling zit, dan vormt mijn bewondering voor deze twee daar de basis
van. Ter Braak vooral. Ik denk dat Ter Braak eigenlijk niet zozeer door zijn ideeën
invloed op mij heeft, maar door zijn hele manier van werken. Zo'n essayistische
inleiding bij een stuk, waardoor hij soms bijna niet toekomt aan het boek dat hij moet
bespreken. Van Duinkerken was directer. Bij Ter Braak wordt het boek dat hij
behandelt vaak een verschijnsel binnen een groter geheel en als zodanig behandelt
hij het dan. Ik heb daar mateloze bewondering voor.

De grote traditie
Wat mij met die maandagstukken ook gedreven heeft is het verloren gaan bij ons
van hele aandachtsvelden, en met name die van de grote christelijke tradities. Dat
gebeurt vanuit een soort gemakzucht. Terwijl het toch, de publicaties bewijzen het,
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op universitair niveau in het buitenland helemaal dòòrgaat. Wat er in Amerika op
het gebied van oud christendom en Middeleeuwen wordt gedaan, en vooral door
vrouwen, dat is fabelachtig. Er zijn ontzettend veel geleerde vrouwen die ongelooflijk
leuk schrijven ook en die zich helemaal in bijvoorbeeld die cistercienzercultuur
hebben verdiept.
Ik wilde in die maandagrubriek lezers bereiken voor onderwerpen die niet zo direct
aan de orde komen. Ik probeerde dan ook wel boeken te kiezen waarvan ik vermoedde
dat ze in geen enkele Nederlandse krant besproken zouden worden. Dat was mijn
uitgangspunt. Het komt er op neer dat ik de traditie, het grote denken van door de
eeuwen heen dat toch de basis is van onze huidige beschaving, onder de aandacht
wilde houden. Er verschijnt, ik noem maar een voorbeeld, een boek over Gregorius
de Grote. Dat kun je natuurlijk aan de tijdschriften overlaten en dan schrijft er een
historicus over als vakman. Maar ik heb daar ook veel over gelezen, ik heb hier vier
of vijf boeken over Gregorius staan. Ik ben wel geen vakman, maar via de krant kun
je wel bij een bredere groep het besef van dit soort dingen levend houden. Als het
boek nu over een of ander detail in het leven of het werk van Gregorius zou gaan,
dan zou ik er niet over schrijven, want dat kun je in een krant niet maken. Maar als
het iets algemeners zou zijn, een biografie, of iets met een wijde scope, dan durf ik
dat wel aan. Want het gaat wel om een man die in een ongelooflijk belangrijke tijd
paus is geweest: het einde van de klassieke beschaving en het begin van de
Middeleeuwen. Je kunt je van dat soort dingen niet bewust genoeg zijn. Maar er zit
natuurlijk ook gewoon het plezier achter van het weten, dat je de uitdaging aangaat
om in 2200 woorden op een aardige manier daarover te schrijven. Soms dacht ik op
de helft of driekwart van het boek wel, ik wou dat ik het uit had, want er hebben zich
nu al zoveel ideeën gevormd dat ik het straks niet meer allemaal in mijn stuk krijg.
Maar om nog even op mijn ontwikkeling door te gaan: na mijn middelbaar Nederlands
ben ik stukken gaan schrijven in kranten, als criticus, natuurlijk altijd wel met een
beperkte ruimte. En aanvankelijk dus, zeker de eerste jaren, met weinig theoretische
ideeën erachter. Maar dat kwam wel steeds meer. Toen Oversteegen begin jaren
zestig met dat idee van Merlyn kwam, raakte hij mij wel op dat punt. Zijn aanpak
was iets waarvan het toen voor mij wel vanzelf sprak dat je het zo moest doen. Ik
bedoel niet in die uitgebreide vorm waarin het in het tijdschrift gebeurde, maar je
zou kunnen zeggen dat hij mijn werkwijze van eind jaren vijftig, begin jaren zestig
een naam heeft gegeven. Ik kwam, tussen grote aanhalingstekens, thuis.
Vr:
Was de (h) erkenning door Merlyn ook een bevestiging van je literaire ontzuiling?
Je was opeens niet meer een levensbeschouwelijke criticus, maar een structuralist in
een ploegje heidenen.
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KF:
Ja, inderdaad, maar daar had ik in de krant al last van. Want ik schreef toen in het
katholieke dagblad De Tijd en ik kreeg over bepaalde schrijvers echt moeite met de
hoofdredactie, omdat ik die boeken puur literair besprak en niet zei, ja, dit is
voorbehouden of dit is immoreel, of weet ik veel, dit is in strijd met de katholieke
deugdenleer. Dus met dat zuiver literaire standpunt, dat natuurlijk ook niet in zijn
meest pure gedaante bestaat, heb ik toen wel last gehad.
Maar het was niet alleen de dwang om voor Merlyn die stukken te moeten schrijven
die mij geweldig heeft gestimuleerd. Mensen als Oversteegen en d'Oliveira vormden
voor mij ook een geweten, om het zo maar uit te drukken, en ze hielden me binnen
de perken. Ik ben er later weer uitgegaan, maar ik denk dat die pure tekstgerichtheid
voor een tijd ontzettend goed is geweest. Ik heb niet aan een universiteit gestudeerd,
en als ik aan een universiteit Nederlands zou hebben gestudeerd, dan was ik
waarschijnlijk bij Hellinga terechtgekomen, in Amsterdam, dus dan had ik er daar
waarschijnlijk ook wel iets van meegekregen. Maar die vier jaar Merlyn zijn min of
meer mijn zeer laat gekomen universitaire jaren. Daarna dacht ik: wat ik in Merlyn
gedaan heb zal ik nooit verloochenen, maar ik zal dat in de toekomst meer gebruiken
als toepassing, dus in korter bestek, dan in de totale uitvoerigheid waarmee het in
Merlyn gebeurde. Daar ben ik mijn hele verdere leven wel trouw aan gebleven.
Daarnaast heb ik vanaf 1977, begin 1978, toen ik met die maandagstukken begon,
maar al eerder met die A.L. Boom-stukken in De Tijd, een soort vrijheid genomen
die ik vroeger moeilijk voorstelbaar achtte. Dat was een bevrijding voor mij en het
heeft, denk ik, mijn essayistische wijze van werken en mijn stilistische mogelijkheden
versterkt. Ik geloof dat ik nu beter schrijf dan vijfentwintig of dertig jaar geleden.
Het oogt luchtiger dan het vroeger was, maar dat het echt anders is geloof ik niet, ik
zeg het alleen op een iets andere manier, en het is, wat mij betreft, beter geschreven.
Vr:
Het is moeilijk om je stuk van vandaag over Kermode niet te lezen als ook een
verhuld zelfportret.
KF:
Dat dacht ik al toen ik het aan het schrijven was, dat je dat zou kunnen zeggen.
Het knappe van Kermode is dat hij, als hij een nieuw boek te bespreken krijgt,
dan ook alles weet wat er daarvoor over het onderwerp geschreven is en dat hij dat
in die essays toch op een heel speelse, niet nadrukkelijke manier naar voren weet te
halen. Nogmaals, goed schrijven gebeurt maar in een heel klein deel van de
universitaire literatuurbeoefening. Ik heb pas nog twee recente neerlandistische
proefschriften gelezen. Van het ene dacht ik: over dat onderwerp ìs ook weinig
opwindends te schrijven, of je moet dat hele boek terugbrengen tot een enorm
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leuk artikel. Dan kun je er heel fijn over schrijven. Maar met het expliciete dat een
proefschrift ook moet hebben kan dat ook weer niet. Het tweede was alleen maar
gortdroog.
Iemand die het wel had, vond ik, is Praamstra, die op Huet gepromoveerd is. Dat
boek is ook ontzettend goed leesbaar. Kijk, Huet is, als je nu heel ver teruggaat,
natuurlijk een schitterend voorbeeld van een essayist die precies weet wat hij moet
doen. Af en toe moet je gewoon iets heel geestig en goed formuleren en dan kan je
weer even verder.
Vr:
Je bepleit een grote vrijheid voor de essayist, maar als essayist heb je jezelf wel
gebonden aan een aantal duidelijk van elkaar onderscheiden schrijvende
schijngestalten van jezelf. Hoe ziet je huishouding er op dat punt uit?
KF:
Ik heb die beperking nodig, en ook de gebondenheid aan een opdracht. Er wordt
altijd gezegd dat ik zo veel en goed lees, maar ik vind schrijven nog altijd veel leuker
dan lezen. Toch zal ik nooit in mijn leven zomaar iets gaan schrijven, ik doe alles
eigenlijk in opdracht en dan lukt het. Maar veronderstel nou, jullie gaan zometeen
weg, en ik zeg, nou na dit gesprek ga ik fijn eens een stuk over het essay schrijven.
Nee, dat zou ik nòoit doen uit mezelf. Een èchte schrijver schrijft wel uit vrije wil.
Niet dat ik nou gedwongen word, maar er zit voor mij in de opdracht iets dat ik nodig
heb. Die geeft de perken waarbinnen ik kan werken.
Vroeger had ik veel meer stukken, of columns, hoe je het noemen wilt, dan schreef
ik soms wel twee totaal verschillende stukken op één dag. Wat de rollen die daar
bijhoren betreft, je stelt je, en ik denk dat dat niet zozeer samenhangt met de ideeën
die je hebt, maar met de stijl die je hanteert. Ik weet dat ik in die A.L. Boomstukken
totaal anders schreef dan in de toen daarmee parallel lopende literaire kritieken. Dat
zit helemaal in de taal. Naar die taal kies je ook het onderwerp. Veronderstel dat
iemand ze naast elkaar zou leggen, dan zou je waarschijnlijk kunnen zeggen dat ik
zwaarder schreef in de kritieken uit die periode en iets lichter en ook misschien
beeldender in de vrijheid van die A.L. Boom-stukken. Ik denk dat ik die laatste
stukken eigenlijk met meer plezier schreef dan die verantwoording afleggende stukken
wat boekbesprekingen zijn. Want je mag nooit iets zomaar beweren, ook niet in de
krant. Ik denk dat ik me daar tenslotte aan heb kapotgeschreven, want het gros van
wat je moet bespreken is middelmaat. En om steeds eerlijk te blijven tegenover de
middelmaat en alles wat je er als middelmaat aan vindt ook nog te verantwoorden,
dat heeft een taal en een stijl nodig die je op den duur niet meer op kunt brengen.
Want dan wil je erdoorheen en wil je niet meer zo afgewogen blijven.
Vr:
In het begin van het gesprek heb je gezegd dat je vindt dat het oude essay niet
meer
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bestaat en dat ook de column in zijn oorspronkelijke vorm weg is. Je hebt sterke
ideeën over genrezuiverheid.
KF:
Ik denk dat die genrezuiverheid samenhangt met kwaliteitseigenschappen. Ik wil
niet zo strikt zijn, want zostraks hebben we al vastgesteld hoe die dingen nu door
elkaar lopen. Negentig procent van wat er onder de naam column geschreven wordt,
rechtvaardigt zich niet door z'n taal. Om zelfs maar een column genòemd te worden.
En dat geldt ook voor een beetje slappe boekbespreking of uitgebreide
boekbesprekingen. Ik betrap me er wel op dat het de laatste tien jaar voor mij in feite
steeds belangrijker wordt hoe iets geschreven is. De meeste columns zijn niet flitsend,
niet in de formulering in elk geval, de tekst doet niet meer dan de rode draad van de
eenmaal opgevatte redenering te volgen. Bij Jan Blokker heb je dat wel, daar
verspringt het telkens, telkens een nieuwe scheut.
de kritiek een keuze mag maken, dan vind ik dat Arnold Heumakers wat de kritiek
betreft eigenlijk het beste is dat er op het ogenblik is. Zeker als hij - het is een beetje
raar voor een criticus om dat te zeggen - het over de achttiende of de negentiende
eeuw heeft.
Vr:
De hybridisering van allerlei literaire vormen heeft ermee te maken dat het culturele
leven zich meer in de krant afspeelt. Jij ziet dat vooral als verval?
KF:
Nee, nee, als die ontwikkeling zo gaat, dan heb ik daar verder niet veel op af te
dingen, daar kan ik ook niks aan doen en daar heb ik me bij neer te leggen. Dat de
krant meer invloed heeft gekregen, vind ik wel mooi eigenlijk. Want de krant heeft
natuurlijk ook heel veel dingen breder onder de aandacht gebracht. Bij De Volkskrant
is dat minder dan bij de NRC, maar de NRC, met zijn essayprijsvraag en met het
publiceren van gedichten, heeft steeds meer de functie van bepaalde onderdelen van
een tijdschrift overgenomen en daardoor kan zo'n essay of gedicht dat vroeger
misschien tweeduizend mensen bereikte nu een paar honderdduizend mensen bereiken.
Maar je bent altijd toch een beetje trouw aan wat je gevormd heeft, dat heb ik heel
sterk, en aan wat ooit je gretigheid heeft gewekt. En als ik het nou afrond, dan
constateer ik, maar dat mag je desgewenst aan verval van krachten bij mij toeschrijven,
dat er in wat er aan essayistiek geschreven wordt over literatuur niet zoveel meer is
wat mijn grètigheid nog wekt.
VR:
Nog één vraag: zijn er nog andere oudere Nederlandse essayisten dan Ter Braak
en Van Duinkerken te vinden in jouw Ahnengalerie?
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KF:
Ja, dan moet ik Gomperts noemen. Gomperts als criticus in Het Parool indertijd,
dat is ook de Gomperts van De schok der herkenning en De geheime tuin, en minder
die van Jagen om te leven, omdat dat voor mij toch een soort essayistiek is die op
het moment dat dat verscheen al een beetje voorbij was. En ik moet zeggen dat ik
heel veel van wat d'Oliveira geschreven heeft in heel veel opzichten voorbeeldig
vind. En dan sommige boeken van Dresden. Ik vind de grote kracht van Dresden
geweest dat hij buiten de universiteit om in een aantal boeken een bepaalde
ontwikkeling altijd is voorgebleven. Hij begon over de biografie te schrijven toen
nog niemand over de biografie schreef. Dat heeft hij met zijn boek over
concentratiekampen en literatuur, Vervolging, vernietiging, literatuur, ook weer
gehad en ik vind dus dat Dresden als essayist echt totaal onderschat is in Nederland.
Ik denk dat ik ze daarmee wel heb gehad. Als jullie nog een idee hebben?
Vr:
Mensen als Vestdijk of Verwey?
KF:
Ja maar dan gaan we wel weer een stuk terug. Dan vind ik dus met name de
Vestdijk van Muiterij tegen het etmaal fenomenaal. Daar staan stukken in, over
poëzie met name, die een hele verhandeling kunnen vervangen. Daar staat alles in
wat je over de ontwikkeling van een dichter kunt denken. Hij heeft stukken over
Boutens ook geschreven, die zijn zo verdomde goed. Ik vind het een schande dat
geen hond die essays van hem meer leest. En hetzelfde geldt voor Verwey. Voor de
stijl en de inzichten van Verwey, zoals dat in die twaalf delen Proza staat, heb ik het
allergrootste respect. Maar dàt leest helemàal niemand meer, heb ik de indruk, en
dat vind ik jammer. De grootheid van Verwey als stilist is dat er in zinnen van hem
veel meer meezindert aan gedachten dan die ene gedachte die in die zin staat, ik weet
niet hoe ik het anders moet uitdrukken. Er staat veel meer in dan er eigenlijk lijkt te
staan en dat bewonder ik mateloos. En tot slot noem ik ook nog even Hella Haasse.
Vanwege De tuinen van Bomarzo. Maar dan heb ik ze wel gehad.
Vr:
Dit is een goede slotzin. Dank voor dit gesprek.

Eindnoten:
1 Hanna Stouten, Jaap Goedegebuure en Frits van Oostrom [eds.], Histoire de la littérature
néerlandaise (Pays-Bas et Flandre). Paris: Fayard, 1999.
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