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Postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse poëzie
Een verkenning
Jos Joosten
Thomas Vaessens
Inleiding
In dit artikel doen wij een poging de naoorlogse poëzie in Nederland en Vlaanderen
te plaatsen in een postmodern perspectief. De kwalificatie ‘postmodern’ is eerder
voorgesteld voor bepaalde poëtische tendensen of dichters uit de nieuwste
Nederlandse literatuur. Op enkele van deze voorstellen komen we verderop terug.
Specifiek voor onze aanpak is dat we redeneren vanuit de lezer van poëzie. We
denken op die manier de opeenvolgende vernieuwingstendensen (of: avant-gardes)
sinds 1945 zinvol met elkaar in verband te kunnen brengen. We gaan uit van de
botsing tussen het werk van uiteenlopende dichters als Lucebert, K. Schippers, Dirk
van Bastelaere, Peter Verhelst en Tonnus Oosterhoff met de leeswijze die de meeste
van hun lezers gehanteerd hebben. We beginnen met een overzicht in vogelvlucht
van de naoorlogse avant-garde (§1). In §2 gaan we in op de gangbare poëtische
leesstrategie, die we relateren aan de normen en vooronderstellingen van het
modernisme. Vervolgens nemen we de botsing van de besproken poëzie met de
op coherentie en eenheid gerichte lectuur ervan als uitgangspunt voor een definitie
van ‘het postmodernisme in de poëzie’. Daartoe constateren we in §3 eerst dat de
theorievorming op dit terrein nog in de kinderschoenen staat, waarna we in §4 een
poging doen uit een drietal postmoderne ontregelingsstrategieën evenzoveel
kenmerken van postmoderne poëzie af te leiden. In §5, tenslotte, gaan we kort in
op de gecompliceerde relatie tussen modernisme en postmodernisme.
Het zal misschien bevreemding wekken dat we de naoorlogse avant-garde als
één geheel beschouwen. We doen dat niet omdat we denken dat genoemde dichters
tot een ‘groep’ behoren, noch omdat we met gangbare literatuurhistorische etiketten
als ‘Vijftigers’ of ‘Zestigers’ niet kunnen leven, maar omdat we van mening zijn dat
zich in de Nederlandse literatuur sinds de jaren vijftig een poëzie heeft
gemanifesteerd die, bij alle verschillen in strekking en toon, haar lezers voor een
zelfde, nieuw probleem heeft geplaatst. De invulling van het begrip ‘postmoderne
poëzie’ die wij voorstellen, biedt de mogelijkheid te laten zien dat zulke op het eerste
gezicht verschillende dichters op een bepaald niveau veel gemeen heb-
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ben. Daarnaast willen we de aandacht vestigen op een verschijnsel dat niet zozeer
literatuur als wel de academische literatuurbeschouwing aangaat: er is een
aanzienlijke naoorlogse poëzietraditie waarover we vooralsnog slechts kunnen
spreken in termen van wat deze poëzie allemaal niet is - een probleem dat een
plaats op de letterkundige agenda verdient.

1. ‘Vreemde’ teksten
In de kritiek op het werk van al de door ons hier besproken dichters is een zekere
verontwaardiging te bespeuren, die zijn oorzaak vindt in het tekortschieten van de
door de critici gehanteerde leeswijze. Het werk van deze dichters leent zich niet
voor een op coherentie en samenhang gerichte interpretatie. Het onttrekt zich aan
het allesomvattende, sluitende dwangbuis van de interpreet. Lucebert is de eerste
naoorlogse dichter bij wie dit probleem zich voordoet. Begin jaren vijftig opent hij
zijn ‘historisch debuut’ apocrief/de analphabetische naam met het beroemde ‘Sonnet’
waarin slechts de woorden ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ voorkomen (keurig gerangschikt volgens
de regels van het genre: abab, baba, aac, cca). Het gedicht, met zijn spottende
overdrijving van de conventie dat er in poëzie een herkenbare stem klinkt, fungeert
op de eerste bladzijde van de verzamelde gedichten onder meer als een
waarschuwing: verwacht in deze poëzie geen begrijpelijke, samenhangende
mededelingen van een ‘ik’; dit zijn gedichten die zich misschien niet als ‘eenheid’
laten interpreteren. Inderdaad moet de Lucebert-lezer vaak constateren dat hij
onmogelijk kan claimen dat hij de samenhang ziet tussen alle afzonderlijke elementen
van een gedicht. Een aantal critici reageerde er verbijsterd op. Het werk van de
Keizer der Vijftigers werd voor ‘wartaal’ aangezien en voor ‘onbekommerd spel’.
‘Barbarisme’, oordeelde men; ‘verbijsterende chaos’ en ‘ongeduldig makende
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nonsens’.
Ook de poëzie zoals die in de jaren zestig rond de tijdschriften Barbarber en Gard
Sivik verscheen, verkende op provocerende wijze de grenzen van de (academische)
interpretatie. Het tekstje dat K. Schippers bij De Bijenkorf uit een showmodel
schrijfmachine heeft gehaald, is nooit bedoeld als gedicht, ook al plaatst de
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dichter/vinder het in zijn bundel Sonatines door het open raam. Door een voetnoot
erbij af te drukken, die de herkomst van de tekst verraadt, plaatst Schippers zijn
lezer voor een merkwaardig probleem. Moet of kan hij deze tekst als gedicht
interpreteren als hij weet dat het traditionele poëtische subject hier wordt
gerepresenteerd door een aantal potentiële schrijfmachinekopers die zich van niets
bewust waren? Een readymade als dit gedicht haalt alle stutten weg onder wat
doorgaans als poëzie gezien werd. Primair gaf het aanleiding tot een eerder
sociologische bestudering van het fenomeen, dan dat men er analytisch-interpretatief
mee uit de voeten kon. J.H. de Roder (1999:8) veronderstelt terecht dat niet zozeer
de (vermeende) ontheiliging van de poëzie het probleem is waarmee de Zestigers
hun lezers opscheepten, maar dat ‘het eerder zo was dat critici en
literatuurwetenschappers in de tra-
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ditie van het New Criticism, hier vertegenwoordigd door Merlyn, zich door deze
poëzie buitenspel gezet voelden’. Ook de Zestigers werd dan ook in de kritiek
‘gezeur’ ten laste gelegd en ‘provocatie’. Het pretendeert tot de literatuur te horen,
vindt een criticus geërgerd, maar ‘in feite valt het onder de categorie van de
3
kruiswoordpuzzel’.
‘Vijftig’ en ‘Zestig’ zijn in de literatuurgeschiedenis de benamingen voor bewegingen
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geworden. Hoewel ze doorgaans als zeer verschillend worden gezien, publiceren
vertegenwoordigers van beide groepen poëzie die de ‘sluitende interpretatie’
frustreert. Vervolgens kunnen we hierbij voor de jaren zeventig en tachtig denken
aan enkele individuele dichters, zoals met name Hans Faverey. Gerrit Kouwenaar,
die in onze ogen in alle opzichten een modernist is, past niet in ons beeld, evenmin
als parodiërende dichters als Komrij en Reve: hun werk confronteert de lezer niet
met het probleem dat er geen (geïntendeerde) coherentie in te herkennen is.
‘Eenlingen’ als Sybren Polet, Christine D'haen en Rein Bloem, wiens poëzie zeer
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onderbelicht is gebleven, passen weer wel in dit beeld. Bij het meest recente
brandpunt van impliciet en expliciet bótsende literatuuropvattingen in de poëzie gaat
het evenmin om een als ‘beweging’ herkenbare groep dichters. Dit brandpunt, waarbij
we wat langer stil zullen staan, situeren we rondom het jaar 1988.
Tot de groep van dichters waarop we focussen, behoren er enkele intussen
langzaamaan tot veelgeprezen en belangrijke dichters van ons taalgebied: Arjen
Duinker (zijn debuut Rode oever verscheen in 1988), Elma van Haren (De reis naar
het welkom geheten, 1988), K. Michel (Ja! Naakt als de stenen, 1989), Tonnus
Oosterhoff (Boerentijger, 1990), Peter Verhelst (Obsidiaan, 1987) en Erik Spinoy
(die al in 1986 debuteerde met De jagers in de sneeuw). Een halve generatie oudere
dichters als Stefan Hertmans (die met Bezoekingen in 1988 zijn eerste in Nederland
uitgegeven bundel publiceerde) en Huub Beurskens (van wie in 1988 het episch
gedicht Charme verscheen) passen ook in dit rijtje.
Ten slotte moet als meest uitgesproken dichter in dit gezelschap Dirk van
Bastelaere genoemd worden die al vanaf het begin van de jaren tachtig een sterk
taalgerichte poëzie propageerde en schreef. Hij debuteerde in 1984 met de bundel
Vijf jaar, die in Vlaanderen direct al veel aandacht trok. Zijn belangrijkste werk uit
deze periode is echter zonder twijfel zijn eerste bundel bij een grote, Nederlandse
uitgeverij: Pornschlegel en andere gedichten, ook uit 1988. In de openingscyclus
van deze laatste bundel staat de poëticale metafoor van het koraalrif centraal. We
zien hoe Darwin zijn scheepsjournaal bijhoudt en schrijft over de evolutie die hij
waarneemt in het rif: het groeit en beweegt uit zichzelf. Tegenover een God (of
ander Idee) aan de basis van een harmonisch geschapen orde, die de dichter
adequaat verwoorden kan, stelt Van Bastelaere in het openingsgedicht de
ongeordende suggestie van een concreet mens (Darwin, de dichter) die schrijft over
de zich willekeurig ontwikkelende werkelijkheid (het rif), die niets anders is dan
zichzelf. Niet geschapen, niet geordend:
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Het rif leeft.
Zijn eigen herinnering
Houdt een rif vast aan zijn begin.

Het rif, zo licht Van Bastelaere deze regels elders toe, is ‘onder andere een metafoor
voor de onophoudelijke groei van de tekst en van de betekenissen van de tekst,
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zodat de interpretatie onbeëindigbaar is’. Een gedicht is voor Van Bastelaere geen
mooi verpakte, gefixeerde betekenis; geen bericht aan de lezer. Maar wat is het
dan wel? In het begin van het lange titelgedicht wordt het nog als vraag geformuleerd:
(...) Is het een plaag of een bericht?
Is het een nieuwe configuratie
Van betekenis?

In de veelzeggende paradox aan het eind van het gedicht zou het antwoord gelezen
kunnen worden:
Allemaal delen, van een geheel dat ontbreekt.

De ‘vreemdheid’ van de poëzie van de dichters rondom 1988 komt duidelijk aan het
licht wanneer de gevestigde orde rekenschap aflegt van haar confrontatie met dit
nieuwe werk.
Illustratief is de casus van de receptie van het werk van Van Bastelaere en Spinoy
in Vlaanderen. Beiden verwoordden in poëzie en in essays al vanaf de vroege jaren
tachtig een op dat moment tegendraadse poëtica. In 1986 publiceerden ze de
gezamenlijke bloemlezing Golden boys. Hugo Brems schreef over die bundel een
even openhartige als markante bespreking. Brems (1986:548-550) ontwaart een
jonge nieuwe stroming Vlaanderen waartoe hij behalve beide genoemden onder
meer ook Verhelst rekent. Hoewel de recensent verklaart zich bewust te zijn van
de waarde van deze poëzie, geeft hij toe er tegelijkertijd interpretatief geen kant
mee uit te kunnen. Naar aanleiding van Spinoys gedichten in de bloemlezing
(hetzelfde jaar opgenomen in zijn debuut De jagers in de sneeuw) constateert hij:
‘Er is iets vreemds aan deze poëzie. Ik denk dat ze geen centrum heeft, of geen
kern. Ze ontwikkelt geen idee of zoekt - omgekeerd - niet naar een essentie, maar
ze waaiert uiteen in flarden.’
Een opmerkelijk aspect aan Brems' beschouwing is dat de auteur, onbetwistbaar
iemand uit het publicitaire centrum van de Vlaamse poëzie, de moeite neemt om in
een van de belangrijkste literaire tijdschriften te schrijven over de semi-eigen-beheer
uitgave van twee op dat moment relatief onbekende, jonge (midden twintig) nieuwe
dichters. Daar komt bij dat Brems niet alleen vooraanstaand criticus is, maar ook
hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, gepromoveerd op de experimentele
poëzie van Vijftig. Iemand dus, die niet schrikt van het eerste het
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beste enigszins deviant ogende gedicht. De afwijkendheid is hier geen reden tot
negeren. Deze poëzie, waarin hij ‘onvolkomenheden’ signaleert ‘die te maken hebben
met gezochtheid, wat geforceerde zwaarwichtigheid, met de zucht naar metaforiek
en naar retorische trucjes met klank en syntaxis’, en waarin hij ook nog ‘een soort
overtollige woordblubber’ ziet, acht hij tóch de moeite van een bespreking waard in
een prominent literair tijdschrift. In plaats van de in zijn optiek tekortschietende
bloemlezing terzijde te schuiven, gaat hij op zoek naar de reden van zijn betrekkelijke
waardering ervoor. Met betrekking tot Van Bastelaeres gedichten in Golden boys
(waarvan de meeste twee jaar later opgenomen werden in Pornschlegel), concludeert
Brems:
Wellicht heeft het iets met die versplintering van het levensgevoel te
maken. (...) Voor het eerst heb ik heel sterk het gevoel dat er zich een
poëzieontwikkeling voordoet die mij voor een generatiekloof plaatst. Dat
ik er wel iets over kan zeggen, dat het mij meer dan buitengewoon
fascineert, maar dat ik op essentiële punten een buitenstaander blijf.
Ook van de zijde van de nieuwe dichters werd deze lacune vastgesteld. In 1991
blikt Van Bastelaere (1991:221-225) terug op de ontvangst van hun werk. Reacties
als die van Brems ziet hij als onderdelen van een mechanisme van uniformering.
De criticus gooit verschillende ‘nieuwen’ op één hoop en daarmee beoogt hij volgens
Van Bastelaere de nieuwe poëzie onschadelijk te maken. Men trachtte deze poëzie
te incorporeren in het gangbare stramien van vernieuwing: ‘critici allerhande deden
in 1987 en '88 hun best om de zaak te normaliseren: men ging zoeken naar
overeenkomsten, gelijkenissen, een generatiegevoel’. Toch ontkent Van Bastelaere
niet dat zich een nieuwe generatie dichters aandient en hij verwijst daarbij naar de
contribuanten aan het ‘Zeven poëtica's’-nummer van het tijdschrift Yang: behalve
hijzelf, Spinoy, Verhelst, Reugebrink en Hertmans. Wat betreft de ontvangst van de
Vlaamse tak van deze nieuwe poëzie doet hij een opmerkelijke waarneming: ‘De
wat serieuzere kritiek ziet zich bij bundels als Bezoekingen (1988), Pornschlegel
en andere gedichten (1988), Susette (1990) [van Spinoy] en Verwensingen (1991)
[van Hertmans], echter voor steeds grotere problemen geplaatst. De gebrekkige
receptie (...) van deze poëzie kan grotendeels worden verklaard door de inadequatie
van de belangrijkste kritische concepten’.
Van Bastelaere presenteert een breedvoerige analyse van de cultuurclash die
zich eind jaren tachtig afspeelde. Ons interesseert vooral hetgeen hij schrijft over
de strategie van de ‘traditionele’ poëzielezer:
Wanneer ze over een recent, hypergenuanceerd en zelfbewust gedicht
moet schrijven, voelt de traditionele kritiek zich geheel door kritische
impotentie overhuifd. Het lijkt tot de meeste critici niet door te dringen dat
hun kritische concepten weleens niet zouden kunnen deugen. (...) Het
gedicht mag meervoudig gecodeerd zijn, maar moet zijn verschillende
inhouden ook prijsgeven. De burger wil waar voor zijn geld. Het gedicht
moet het voorwerp kunnen zijn van een
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getrapte, hiërarchische lezing. Voor elke lezing een sleutel. Zo wordt het
gedicht maatschappelijk ‘nuttig’ gemaakt, want het dient een heldere,
simpele en redelijke communicatie. Het wordt met andere woorden
ondergeschikt gemaakt aan één van de krachtigste en hardnekkigste
mythen van het Westen, namelijk het positivisme.
Van Bastelaeres conclusie is duidelijk: de regels van het discours waarmee over
poëzie wordt geoordeeld (‘het bestaande kritische idioom’) zijn niet de regels van
het discours waarover wordt geoordeeld. De vernieuwer en de gevestigde orde
spreken elkaars taal niet en de laatste is niet in staat om op een adequate manier
te reageren op de teksten van de eerste.
Hoezeer onbegrip tussen oud en nieuw letterlijk een rol speelt, blijkt uit de gang
van zaken rond de bundel die Van Bastelaere na Pornschlegel aanbood aan zijn
uitgever De Arbeiderspers. Interessante details biedt de beschrijving van de weigering
door Benno Barnard. Die had zich in 1986 nog laten inhuren als enthousiaste inleider
van de bloemlezing Twist met ons (met werk van Van Bastelaere, Spinoy, Charles
Ducal en Bernard Dewulf), maar met zijn nieuwe poëzie ging Van Bastelaere echt
te ver, zelfs voor ruimdenkende modernisten als Sontrop, zijn uitgever, zo stelt
Barnard (1991:217):
Heel onlangs heeft Theo Sontrop echter een nieuwe bundel van Dirk van
Bastelaere, In Amerika, geweigerd. De grootste poëziekenner van
Nederland, deze bewonderaar van Rimbaud, noemde de gedichten
‘volstrekt onbegrijpelijk’. Ik moest hem daarin helaas gelijk geven: de
bundel was dermate hermetisch dat hij beter Sesam had kunnen heten.
Ik vrees dat Van Bastelaere, die bezig is universitair geschoold te worden,
de bevindingen van de literatuurwetenschap per vergissing als
voorschriften beschouwt, zodat hij zijn eigen verzen in elkaar poogt te
zetten volgens de methode die De Man toepaste om andermans werk uit
elkaar te halen.
We zien een aantal opmerkelijke dingen. Ook hier blijkt in de eerste plaats dat het
kritisch instrumentarium ontbreekt: de fragmentatie en de meerstemmigheid, het
uitwaaieren en het tekstspel past niet bij de manier waarop tot nu toe poëzie is
gelezen. Tegelijk bedient Barnard zich van een veelzeggende retorische manoeuvre.
Niet alleen is Sontrop ‘de grootste poëziekenner van Nederland’ - een onverbloemd
autoriteitsargument dus - maar ook, en dat is voor ons interessanter, is hij
‘bewonderaar van Rimbaud’, met andere woorden: hij weet heus van miskenning,
duisterheid, afwijkend gedrag, hij kent zijn avant-gardisten - dus dááraan kan het
niet liggen. Barnard roept onwillekeurig Lucebert in gedachten met de letterheren
en -dames die in hun herenhuizen óók al Rimbaud lazen, maar tegelijk niets op
hadden met de vernieuwers die diens geest vertegenwoordigden.
Hier raken we overigens aan een precaire paradox waarmee elke vernieuwing
gepaard gaat. Ook Lucebert werd - welbekende uitzonderingen daargelaten aanvankelijk door de kritiek welwillend tegemoet getreden. Laten we niet vergeten
dat de ‘rel rond het Stedelijk’ zich afspeelde ter gelegenheid van de uitreiking aan
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Lucebert van de Poëzieprijs van de Stad Amsterdam, officiële erkenning dus. Die
zelfde paradox lijkt zich nu te manifesteren rond Oosterhoff, wiens werk als lastig,
weerbarstig en onnavolgbaar geldt, maar van wie elke bundel bekroond werd (onder
meer met de Herman Gorterprijs, opvolger van de Amsterdamse poëzieprijs). Brems'
ruimhartige bespreking van Van Bastelaere en Spinoy, ten slotte, mag ook gezien
worden als voorbeeld van deze paradox van onbegrip en erkenning. Vaak blijkt hoe
oordeel en analyse, om eens een klassiek begrippenpaar te parafraseren,
uiteenlopen.

2. De gangbare leesstrategie
Een kleine recapitulatie. Er is in de naoorlogse poëzie een steeds terugkerend
conflict tussen avant-gardedichters en hun critici. Dichters uiten hun onvrede met
de manier waarop hun werk door critici wordt benaderd. Zij schrijven poëzie die
voor de gangbare benaderingswijze niet geschikt is; poëzie waaraan geen
eenheidspretentie ten grondslag ligt en die zich derhalve ook niet meer leent voor
een sluitende interpretatie, voor een laatste woord of voor een totale doorgronding.
Poëzie die zich zeer globaal laat typeren met de volgende twee, programmatisch
te lezen, strofen uit Rode oever (1988), Arjen Duinkers debuut.
Op een zeer absolute dag,
absoluut van helderheid en kleuren,
absoluut ook van vrijheid, te zien
wat is, zonder meer,
zodat alles zichzelf is,
zal ik, blaffend, zeker ten strijde trekken.
Tegen de Inhoud.
Tegen de Persoonlijkheid.
Tegen de Essentie.

We zien een, zij het niet met een ouderwets-manifesterige vastbeslotenheid geuite,
poëticale oproep. De ambiguïteit van de strijdbaarheid (de dag is in alle opzichten
‘absoluut’, hetgeen men zich van des dichters voornemen nog kan afvragen) is even
illustratief als datgene waartegen Duinker zich afzet: drie begrippen die je met niet
al teveel moeite kunt zien als sleutelwoorden bij de poëzieanalyse op traditionele
basis.
De academische traditie waarin nagenoeg alle Nederlandse en Vlaamse critici
en onderzoekers van de afgelopen decennia geschoold zijn, gaat ervan uit dat
nauwkeurige tekstanalyse het begin en het einde is van elke literatuurbeschouwing.
Of je die traditie nu als het verlengde ziet van Merlyn, of van het New Criticism, of
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dat je haar eenvoudigweg benoemt naar de handeling die erin centraal staat, de
close reading, doet er niet zoveel toe. Waar het ons om gaat, is dat het uitgangspunt
van de traditionele poëzie-analyse luidt dat het resultaat van een geslaagde analyse
een interpretatie van de tekst mogelijk maakt waarin alle (of: zo veel mogelijk)
tekstelementen zinvol met elkaar samenhangen. ‘Voor elke lezing een sleutel’, zoals
Van Bastelaere het uitdrukte. Van de ‘nieuw-kritische’ (of: ergocentrische, immanente,
autonomistische) vooronderstellingen die dit uitgangspunt schragen, zijn er drie
voor ons betoog van belang.
I De tekst vertoont, ook als hij zich op het eerste gezicht als chaotisch aan de
lezer voordoet, op een hoger niveau een innerlijke samenhang - Duinkers
‘inhoud’.
II De tekst representeert een subject; er klinkt een ‘stem’, al is dat apert niet de
stem van de auteur (het gedicht als autonome, maar plausibele historische
taalhandeling) - ‘persoonlijkheid’.
III Het gedicht is een ‘organische’ eenheid en wordt als ‘natuurlijk’ en ‘authentiek’
gewaardeerd (het gedicht als bron van bijzondere kennis) - ‘essentie’.

Het is vaak opgemerkt dat de nieuw-kritische literatuurbeschouwing in nauw verband
staat met wat eerder door (symbolistische of) modernistische dichters als Mallarmé,
Valéry, Stevens en Eliot (en in Nederland door Nijhoff, Vestdijk) over eigen en
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andermans werk is gezegd. De ergocentrische leeswijze sluit naadloos aan bij de
belangrijkste elementen van de modernistische poëtica: het gedicht als organisme
(dus: als eenheid), de onafhankelijkheid (of: autonomie) van de poëtische stem,
etcetera.
Niet alleen begin twintigste-eeuwse (modernistische) teksten, maar ook veel,
misschien wel het merendeel, van de teksten die momenteel verschijnen
beantwoorden aan het verwachtingspatroon van lezers die samenhang zoeken en
in de tekst een coherente mededeling willen lezen. De naoorlogse
avant-gardedichters, echter, delen deze uitgangspunten niet meer. Van Bastelaere,
hoezeer hij in een gedicht als ‘Pornschlegel’ of in zijn rif-metaforiek ook op Nijhoff
leunt, keert zich van deze grote modernistische voorganger af wanneer hij schrijft
dat zijn eigen werk ‘de perfecte antipode’ wil zijn van ‘het soort neo-klassiek dat zich
beroept op orde, maatgevoel, helderheid, metrum, structuur, etc. (zijn patroon:
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Nijhoff, zijn motto: “Het leven ordenen!”, zijn gedragscode: bescheidenheid)’.
De poëzie van naoorlogse avant-gardedichters als Van Bastelaere, maar ook van
Lucebert, de Zestigers, Verhelst of Oosterhoff onderscheidt zich doordat ze botst
met de aannames van de nieuw-kritische, bij het modernisme horende
leesmethodiek. Deze dichters van verschillende signatuur, literatuurhistorisch
geëtiketteerd als Vijftiger, Zestiger, ‘taalgerichte dichter’ of Raster-dichter, rekenen
allemaal af met hetzelfde: elke nieuwe avant-garde in de poëzie sinds 1945
positioneert zich tegenover (of: voorbij) een nog steeds dominante poëtica en de
daaraan gelieerde
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leesattitude. Het modernisme, met zijn specifieke aannames van ‘inhoud’,
‘persoonlijkheid’ en ‘essentie’, dient elke keer weer als repoussoir. Als we de
literatuurgeschiedenis zien als opeenvolging van conventieveranderingen, waarin
een ‘periode’ een tijdsdeel is ‘dat door een systeem van literaire normen, maatstaven
9
en conventies beheerst wordt’, dan zijn de naoorlogse poëtische avant-gardes
manifestaties van het postmodernisme.
Ons voorstel is, in andere woorden, om zulke teksten als per definitie postmodern
te beschouwen, die zich niet adequaat laten becommentariëren met behulp van
een op modernistische teksten toegesneden leesstrategie (waarbij we vooraf
aantekenen dat evenmin voor close reading bijzonder geschikte, pre-modernistische
gedichten als die van Isaac da Costa of J.J.L. ten Kate in deze pragmatische definitie
buiten beschouwing gelaten moeten worden). Het gaat om teksten die er niet op uit
zijn zich door systematische lezers te laten ontsluiten. Ze zijn op dit moment ‘warm’,
zoals Rodenko dat zou noemen, omdat ze de artistieke consequentie zijn (of zouden
kunnen zijn) van hedendaagse, doorgaans als postmodern gekwalificeerde
denkbeelden over mens, wereld en taal en omdat ze berusten op een poëtica die
afstand genomen heeft van romantico-modernistische noties als ‘eenheid’,
10
‘authenticiteit’ en ‘natuurlijkheid’.
De botsing tussen deze teksten en hun lezers vindt plaats op de alle niveaus van
de drie genoemde nieuw-kritische vooronderstellingen. Postmoderne teksten
ontregelen de (re)constructie van samenhang; ze ontregelen de herkenning van
een stem (subject) en ze frustreren de zoektocht naar in het gedicht voor de lezer
verpakte ‘bijzondere’ kennis. Voordat we de feilen van de modernistische
leesstrategie - die, het zij hier nadrukkelijk gezegd, wel de dominante maar niet de
11
enige leesstrategie is - op deze drie niveaus zullen beschrijven (§4), maken we
eerst enkele algemene opmerkingen over het postmodernisme. Wat is literair
postmodernisme, en waarom gaat het in de discussie over die vraag nagenoeg altijd
over proza?

3. Postmodernisme
Poëzietheoretici hebben in de afgelopen decennia nogal eens geconstateerd dat
er, terwijl de poëtische conventies veranderen, maar weinig schot zit in de discussie
over benaderingswijzen van die poëzie. Het is bijvoorbeeld opvallend dat in een
aantal bijdragen aan een congresbundel uit 1985 getiteld Lyric Poetry: Beyond New
Criticism enigszins mismoedig wordt opgemerkt dat de (dan) recente
literatuurbeschouwing zich opmerkelijk weinig met lyriek heeft beziggehouden. In
zíjn bijdrage schrijft Jonathan Culler bijvoorbeeld dat ‘recent criticism (...) might be
thought to have neglected lyrical poetry in favour of narrative, or philosophical prose’
en hij wijst erop dat een toonaangevend postmodern theoreticus als Roland Barthes
12
‘has practically nothing to say about poetry’.
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Inderdaad beweegt de internationale discussie over ‘het postmodernisme’ in de
literatuur zich tot op de dag van vandaag over het algemeen op het terrein van het
proza. Klaarblijkelijk is men van mening dat de doorgaans
filosofisch-levensbeschouwelijk georiënteerde constructies van het postmodernisme
zich beter laten ‘aflezen’ of demonstreren aan proza - of aan drama (Beckett,
Bernhard) - dan aan poëzie. Literaire of literatuurwetenschappelijke glossaria en
dictionaires geven bij het lemma Postmodernisme vaak te verstaan dat de term
vooral in de theorievorming over het proza wordt gebruikt of zelfs dat zij ‘seems to
13
have no relevance to modern poetry’, en in de toonaangevende algemene studies
over postmodernisme en postmoderniteit wordt niet of slechts zeer zijdelings
14
aandacht besteed aan poëzie. Ook in het Nederlands taalgebied is er geen
handboek waarin geprobeerd wordt de naoorlogse poëzie te bespreken in het licht
van het postmodernisme.
De twee meest uitgebreide Nederlandse aanzetten tot een conceptualisering van
het begrip ‘postmoderne poëzie’ zijn van Wiljan van den Akker, die in 1993 een
aantal Amerikaans georiënteerde ‘postmodern tendencies’ ontwaarde in de poëzie
15
van met name de Zestigers, en van Redbad Fokkema, die in zijn recente
poëziegeschiedenis Aan de mond van al die rivieren in navolging van Marjorie Perloff
(1985) díe poëzie postmodern noemde die ‘stem gaf en gezicht aan dingen, woorden,
teksten, mensen, filosofieën, ideologieën en (sub)culturen, die niet zo aan bod
kwamen ten tijde van het modernisme en de “zuivere poëzie”’ - ‘van kwade reuk tot
16
wierook’ noemt Fokkema het betreffende hoofdstuk van zijn boek dan ook. Vanuit
die optiek kunnen dichters als Rob Schouten, Hans Vlek en zelfs Gerrit Komrij
postmodern heten. Ook in enkele essays waarin op Fokkema's zeer ruime invulling
van het begrip postmodernisme wordt gereageerd (‘Van kwade reuk tot wierook’
was al in 1996 voorgepubliceerd in Maatstaf), wordt het etiket op zeer uiteenlopende
17
dichters of poëtische verschijnselen geplakt.
Een Nederlands handboek postmoderne poëzie is er dus niet en in de aanzetten
daartoe bestaat geen consensus. Met betrekking tot het proza is zo'n handboek er
wel: Bart Vervaecks Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman.
Deze studie bevestigt dat er ook in het Nederlandse taalgebied, in tegenstelling tot
wat vaak beweerd wordt, op hoofdpunten inmiddels wél consensus bestaat als het
gaat om de conceptualisering van het postmodernisme in het proza. De elders in
allerlei formuleringen terugkerende kernnoties uit de postmodernisme-discussie zijn
in Vervaecks boek terug te vinden: de kritiek op het moderne concept van een
soeverein rationeel subject; het idee dat de werkelijkheid een tekst is en denken
een interpretatieve act; de opvatting dat feiten en waarden onscheidbaar zijn en de
ontkenning van de oppositie tussen logica en retoriek.
Vervaeck redeneert vanuit een constructie van wat hij het ‘tautologische
wereldbeeld’ van het postmodernisme noemt: de postmoderne tekst toont expliciet
het fictionele karakter van de wereld die hij beschrijft en ontmaskert de traditionele
historische kwalificaties die daarin worden gehanteerd als de valse fundamenten
van een schijnorde. Voor die schijnorde zet ze, anders dan haar modernistische
voorgangster,
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geen andere orde in de plaats. De postmodernist ontluistert juist zulke pogingen tot
ordening. Hij denkt niet in categorieën en kwalificaties en gaat in zijn poging de
wereld te doorgronden niet klinisch-diagnostiserend, maar beeldend en associatief
te werk. Het zogenaamde heldere begrip is voor hem een vorm van obscurantisme.
Van het postmodernisme, aldus in algemene (levensbeschouwelijke en poëticale)
termen als conditie omschreven, zijn in de naoorlogse poëziepraktijk wel degelijk
de sporen terug te vinden. Immers: ‘if we really inhabit a “condition” of postmodernity’,
zoals Dennis Brown opmerkt, ‘it must surely, somehow, have manifested itself in
18
poetry too’. Het postmoderne wereldbeeld heeft ook voor de poëtische tekst tal
van ontwrichtende consequenties.

4. Drie niveaus van ontregeling
Het postmodernisme in de poëzie doet zich voor wanneer in gedichten de op
coherentie en herkenning gerichte modernistische leesstrategie wordt verstoord. In
deze paragraaf beschrijven we deze verstoring op de drie niveaus van de eerder
genoemde vooronderstellingen van de traditionele poëzie-analyse, waaruit we drie
met elkaar samenhangende ‘kenmerken’ van de postmoderne poëtische tekst
afleiden. We geven daarbij voorbeelden uit oeuvres waarin de postmoderne
ontregelingsprocédés consequent worden toegepast. Een aantal van die voorbeelden
19
hebben we elders uitgebreid besproken, zodat we hier kort kunnen gaan in onze
toelichtingen. De verwijzingen, in tekst en noten van deze paragraaf, naar
internationale publicaties over postmodernisme en poëzie (die, zoals gezegd, veel
minder talrijk zijn dan de op postmodern proza gerichte beschouwingen) zijn niet
bedoeld om een volledig beeld te geven van de gemarginaliseerde discussie over
postmoderne poëzie, maar om de kaders te schetsen waarbinnen we denken.

I De tekst vertoont, ook als hij zich op het eerste gezicht als chaotisch
aan de lezer voordoet, op een hoger niveau een innerlijke samenhang.
In haar boek Poetic Artifice (1979) verbaast Veronica Forrest-Thomson zich over
de vindingrijkheid van poëzielezers in het ‘wegpoetsen’ of rationaliseren (zij zegt:
‘naturalizing’) van anomalieën en ambiguïteiten in de tekst van ‘“difficult” or “obscure”
poetry’. Lezers houden vast aan ‘the idea that poetry gives us special contact with
external reality’: zij lezen referentieel en zoeken naar een werkelijkheidsdomein
(een ‘empirical image-complex’) waarin zoveel mogelijk van de elementen in het
gedicht met elkaar samenhangen. Als dat niet lukt, streven lezers op een hoger
abstractieniveau naar ‘thematic synthesis’, waartoe ze zoeken naar een idee dat
abstract genoeg is om andere, ‘lokale’ ideeën in één verband samen te nemen.
Lucebert zou in Forrest-Thomsons betoog uitstekend als voorbeeld hebben kunnen
dienen. In interpretaties van zijn werk, in Merlyn en elders, is vaak een hardnekkige
neiging te bespeuren het vanuit de enig juiste invalshoek te belichten.
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Steeds weer is er gezocht naar de interpretatie of de alleenzaligmakende context
van zijn werk, terwijl deze notoir meerduidige teksten een op zulke constructies
gerichte leeshouding juist verstoren. Lucebert heeft, in termen van Perloff (1981)
en Hassan (1982), de ‘indeterminacy’, de onbepaalbaarheid, tot poëtisch programma
gemaakt. Voor veel van zijn gedichten geldt dat een volmaakt sluitende interpretatie
ervan niet te geven is. Dit ligt niet aan de interpreten, maar aan de tekst. Waar de
modernist, zoals Albert Gelpi (1990:519) het uitdrukte, ‘a coherent splendor’ als
causa finalis van de poëzie zag en de verbeelding als ‘the agency of coherence’,
daar temt Lucebert de chaos niet, maar probeert hij haar te accepteren. Gedreven
als hij is door wantrouwen ten aanzien van elke claim dat de werkelijkheid aan een
coherent intellectueel schema zou beantwoorden, ziet hij het ideale gedicht als een
‘antisystematisch systeem’, een ‘structuurloze structuur’. Het verzet zich tegen elk
idee van totaliteit en daarmee ook tegen herkenbaarheid: de afzonderlijke elementen
van het gedicht hangen niet met elkaar samen als herkenbare onderdelen van
20
dezelfde, plausibele wereld waarnaar het gedicht verwijst.
Ook in het bundellange, epische gedicht Verhemelte (1992) van Verhelst wordt
het idee van totaliteit rigoureus afgewezen, zoals met de paradoxale maxime: ‘geloof
nooit een concept, dat je kunt begrijpen’. In plaats van zo'n vatbaar concept te willen
uitdrukken, confronteert Verhemelte de lezer met een chaotische uitstorting van
21
beelden die geen enkel pretentie hebben op een hoger plan een eenheid te zijn.
Verhelst gebruikt alle uithoeken van de taal, zodanig zelfs dat het gedicht zelf in het
gedicht als metafoor gebruikt wordt. Elke centrale ordenende instantie is totaal
afwezig.
(...) Kijk maar, zeg je,
en je wijst: een rorschachtest, een postmodern gedicht
zwermt uit over de vloer. Details, we zoeken
naar details: reacties, tics, een silhouet, een jongen
met zijn rug tegen een jongen aan bijvoorbeeld, die suggestie
van een boterscène. Meisje dat zich vasthoudt
aan een lolly. (...)

Waarna een opsomming volgt van beelden die als volgt eindigt:
(...) Het beeld
kruipt uit zijn eigen vel, ligt te krioelen, breekt
onder mijn ogen. Nein. Er wil geen orde zijn,
vertelt de lichtkrant, willekeurig
splitst het mozaiek zich op
en genereert een eindeloze ketting van wat mogelijk/onmogelijk
kan zijn terwijl we dankbaar knikken
knikken
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Gedichten zonder herkenbare ‘ordenende instantie’ zijn fundamenteel onaf en
veeleer een verzameling losse eindjes, dan een gesloten geheel. Lucas Hüsgens
bundellange gedicht Nevels orgel (1993) begint met de regel ‘wie - met de lichamen
van tuinkabouters’. Het tweede gedachtestreepje, dat de herneming van de met
‘wie’ ingezette zin aankondigt, zoekt men in de rest van de bundel vergeefs. De
dichter keert van geen enkel zijspoor terug: voortdurend slaat hij nieuwe zijweggetjes
in. Iets vergelijkbaars zien we in Gerrit Krols poëzie. Zijn bundels De kleur van
Groningen (1997) en Geen man, want geen vrouw (2000) worden bepaald door het
stramien van deze, willekeurige, strofe uit die laatste bundel:
Niet de rivier, maar de vrijheid, uithalend in lussen naar links en naar
rechts langs de horizon en weer terug.
Niet terug, maar om een stad heen en verder.
Geen stad, maar een hoogte en het is de laagte die zij zoekt.
Niet zoekt, maar vindt.

Alles wat beschreven wordt, wordt onmiddellijk gecorrigeerd en elke bewering wordt
direct ontkend. Deze spoorwisselingen (‘niet zus, maar zo’; ‘geen dit, maar dat’)
maken deel uit van een logica van het verdwalen: de dichter volgt niet doelbewust
een vooraf bedachte route, maar hij zet zichzelf steeds op een zijspoor dat een
andere kant opgaat. De ondoelmatigheid wordt tot programma verheven en de
werkelijkheid kan klaarblijkelijk niet zomaar beschreven worden.
Het postmoderne gedicht verwijst niet naar één herkenbare werkelijkheid, of:
beter: het vecht het idee aan dat er, uiteindelijk, één diepste referentieel niveau is.
Voor de modernisten lag dat anders, hoe chaotisch hun teksten zich soms ook
voordoen. Van Ostaijens Bezette stad mag een uiterst complexe tekst zijn, het
gedicht verwijst van het eerste tot en met het laatste woord naar het Antwerpen van
de oorlogsjaren. De relatie tussen de woorden en hun referenten in die werkelijkheid
blijft intact. In postmoderne teksten is zo'n relatie er niet omdat de ‘ruimtes’ die erin
22
beschreven worden geen deel uitmaken van één wereld. Er is dus geen geheel
waartoe de elementen van het gedicht behoren, ook niet op het abstractieniveau
van de ‘thematic synthesis’ (Forrest-Thomson). Het gedicht ontluistert de gedachte
dat er zoiets als één totaliteit bestaat: de ‘werelden’ die het oproept, zijn ‘fragmentary,
23
discontinuous, flipping back and forth between literal and figurative’. Er is geen
24
‘kern’ aan te wijzen: het zijn ‘frames without a center’. Of, naar Van Bastelaeres
eerder aangehaalde vers, ‘allemaal delen van een geheel dat ontbreekt’. En daarmee
is, recapitulerend, het eerste kenmerk van de postmoderne tekst dat hij de
lezersverwachting van eenheid en samenhang frustreert door zijn ‘onbepaalbaarheid’:
de tekst is op geen enkel referentieel niveau volledig als eenheid, als coherente
‘mededeling’ te duiden en heeft geen duidelijk centrum.
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II De tekst representeert een subject; er klinkt een ‘stem’, al is dat apert
niet de stem van de auteur (het gedicht als autonome, maar plausibele
historische taalhandeling).
‘The approach to the lyric expounded and exemplified by the New Critics’ komt
volgens Jonathan Culler hierop neer dat we ons een spreker en een context
voorstellen (of: dat we een spreker en een context reconstrueren): ‘Identifying a
25
tone of voice, we infer the posture, situations, concerns, and attitudes of a speaker’.
Wie twijfelt of deze observatie wel juist is, moet zich voorstellen dat hem gevraagd
wordt in gezelschap een gedicht van Willem Kloos voor te dragen. Nagenoeg
iedereen zal in zo'n geval in zijn voordracht met behulp van intonatie of
gezichtsuitdrukking een disclaimer inbouwen, opdat de toehoorder niet denkt dat
de declamator zélf weent om bloemen in de knop gebroken. De ‘ik’, die het centrum
is van Kloos' tekst, vraagt om identificatie: de lezer moet zich op een of andere wijze
tot hem verhouden, onder meer omdat hij zich in de tekst aan ons voordoet als een
herkenbare persoon. Wie lyrische poëzie leest, wordt klaarblijkelijk op een of andere
manier aangemoedigd het gedicht te benaderen als was het een dramatische
monoloog; het te lezen alsof het een fictieve imitatie is van een persoonlijke uiting.
Hoe wijdverbreid dit idee ook is (in zijn Glossary of Literary Terms definieert M.H.
Abrams lyriek als ‘any fairly short, non-narrative poem presenting a single speaker
26
who expresses a state of mind or a proces of thought and feeling’), wie het als
uitgangspunt neemt bij het lezen van postmoderne poëzie, die komt niet ver.
Luceberts genoemde ‘Sonnet’ (‘ik/mij/ik/mij’), is te interpreteren als een radicale
afrekening met dat idee. En veel van de poëtische strategieën die hij daarna zal
ontwikkelen, zijn erop gericht om de fixatie van zo'n ‘ik’ te frustreren: ironie,
meerstemmigheid, persoonsverwisselingen, parodie etcetera.
Eigentijdser kan men denken aan de typerende thematisering van de schepper
als decentrale of gespiegelde figuur in Pornschlegel en andere gedichten. In Van
Bastelaeres bundel komen op zeer uiteenlopende manieren tal van allusies voor
op en vermeldingen van een zeer eclectische verzameling plastische werken, van
Velasquez tot aan Liliane Vertessen: sommige gedichten zijn geschreven naar
aanleiding van een schilderij, in andere komt het slechts terloops of zeer verhuld
aan de orde. Al deze geciteerde werken hebben slechts één ding gemeen: op een
of andere manier - prominent of verhuld - is de maker zélf erop afgebeeld. Dat is
op zichzelf al incompatibel met Van Bastelaeres ‘rifbouw’, het kunstwerk als
zelfgroeiend orgaan. Van Bastelaere problematiseert de positie van de schepper
zelf verdergaand met deze, veelzeggende allusie op Jan van Eycks fameuze
schilderij ‘De Arnolfinibruiloft’. Daarop staat, in een bolronde spiegel tussen het
afgebeelde echtpaar, nog een gestalte afgebeeld. Hoewel over de identiteit van
deze derde figuur onder kunsthistorici onenigheid bestaat, zal Van Bastelaere
uitgegaan zijn van de populaire opvatting dat het een (halfverholen) zelfportret van
27
Van Eyck betreft. De dichter verwerkt het schilderij zo:
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De bolronde spiegel weet hem te bewaren.
Dat men kan zeggen, turend
naar binnen: dank zij afzijdigheid
Zal hier zijn geweest
De spiegelman Dirk van Bastelaere.

De lezer krijgt geen ultiem uitsluitsel: is de dichter afwezig, aanwezig of afzijdig?
Meer in de richting van de ironie, maar niet minder illustratief voor de
geproblematiseerde positie van de dichter achter het gedicht, is het aan T.S. Eliot
herinnerende vers ‘Tonnus Oosterhoff’, uit De ingeland van Oosterhoff.
‘Je bent zo integer, zo bescheiden.’
‘Voor mijn plezier!’
Het is een genoegen
Tonnus Oosterhoff te zijn.
‘Ik zou het ook wel willen.’
Jawel, maar dat gaat niet!
Dat gaat niet.

Het postmoderne gedicht is een ‘echo chamber’, schrijft Brian McHale, ‘in which
discourses resound and mingle’ in een dermate verwarrende mate dat de lezer niet
28
in staat is ‘to assimilate them to any single unitary or speaking-position’. Hij moet
dus ook het idee opgeven dat ergens in de tekst nog zoiets als ‘de auteur’ aanwezig
29
is als centraal bewustzijn. Daarmee hebben we een tweede kenmerk van de
postmoderne poëzie aangestipt: postmoderne poëzie is een aanval op het
humanistisch subject. Als het waar is dat de begrijpelijkheid of verstaanbaarheid
van een lyrische tekst, zoals ook Paul de Man heeft opgemerkt, afhangt van de
mate waarin de lezer de poëtische stem hoorbaar kan maken (‘our claim to
30
understand a lyric text coincides with the actualisation of a speaking voice’), dan
is postmoderne poëzie onbegrijpelijk.

III Het gedicht is een ‘organische’ eenheid en wordt als natuurlijk en
authentiek gewaardeerd (het gedicht als bron van bijzondere kennis).
‘The New Criticism’, schrijft McHale, ‘retained, extended and developed the High
Romantic view of poetry’. Het gedicht is ook voor de New Critics een ‘organisme’
dat zij, door de ‘natuurlijkheid’ en de ‘autonomie’ ervan, zien ‘as giving acces to
special knowledge, knowledge perhaps superior to, certainly different from, scientific
31
knowledge’. Het gedicht onttrekt zich aan de alledaagse, rationele vormen van
kennen. Het is niet wetenschappelijk of rationeel, maar speels, vrij

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

16
en ongebonden. Hoe romantisch dit alles ook klinkt, het is zeker niet in strijd met
de opvattingen van de modernisten. Ook het modernistische gedicht, waarin dichters
als Nijhoff en Van Ostaijen immers een ‘organische’ orde zagen, werd gepresenteerd
als een bolwerk van authenticiteit; als een manifestatie van bijzondere harmonie;
als een natuurlijk (organisch) tegenwicht voor de kunstmatige (mechanische) orde
van de moderne wereld.
Het postmodernisme stapt van dergelijke gedachten af. Ook hiervan biedt Van
Bastelaeres Pornschlegel frappante illustraties. Het duidelijkst zien we dat in de
programmatische vijftiende regel die hij toevoegt aan het, voor de rest in sonnetvorm
gegoten gedicht ‘Anja's kast 3’. In de klassieke poëzie is het sonnet bij uitstek
symbool van de harmonie en totale orde. Bij Van Bastelaere luidt de gebruikelijke
veertiende slotregel van het sonnet:
Hij is een verstoorder van orde.

Waarna, na een witregel - als ultieme paradox rijmend - een breekijzer tussen de
harmonie wordt gewrikt:
Wat hij al niet doet om geen sonnet te worden.

Drie gedichten eerder, in ‘Anja en de basviool 2’ zien we dezelfde constructie van
een vijftiende regel. Ook hier is duidelijk dat gewrikt wordt aan de almacht van de
ordenende instantie, in dit geval ‘God’, met opnieuw een veelzeggend rijmwoord.
Het is een list van God, die Anja
Bij zich wil en dit gedicht kapot.

Een van de implicaties van de ‘organische’ poëzietheorie, zoals de modernisten die
uitdroegen, is ook dat het gedicht verondersteld wordt oorspronkelijk te zijn. Omdat
de dichter het initiatief zegt te laten aan de taal en omdat hij claimt niet te werken
volgens een vooropgezet plan, presenteert hij zijn gedicht als iets dat een soort
noodzakelijkheid heeft, als een tekst die is toegesneden op de bijzondere
gelegenheid waarin hij is ontstaan (zonder dat daarmee gezegd wil zijn dat de
modernisten geloven in een adequate vorm).
Deze ‘natural look’ van het modernistische gedicht gaat volgens Perloff bij de
postmoderne dichter radikaal overboord. Het is gedaan met de ‘strenuous
authenticity’ van romantici en modernisten (en van de dichters uit de huidige
32
mainstream van de ‘official verse culture’). Lyriek, we zagen het eerder, is niet
langer de integere weergave van een individuele en eerlijke stem, ‘betrapt’ op een
moment van diepe (al dan niet emotionele) bewogenheid. Parodie, allusie,
meerstemmigheid -
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op alle mogelijke manieren wordt die (schijn van) authenticiteit en oorspronkelijkheid
33
juist voorkomen. Men lardeert gedichten met taalflarden uit vreemde of onpoëtische
discoursen (F. van Dixhoorn, Armzwaai) of voert onder dezelfde naam allerlei
verschillende sprekers op (Mark Kregting, Kopstem/Stopnaald). Hans Verhagen zet
de kwestie van de authenticiteit op scherp wanneer hij in Sterren Cirkels Bellen
(1968) teksten uit een medische brochure over kanker als readymade presenteert:
zijn cyclus ‘Kanker’ is onmiskenbaar aangrijpend, maar er is niets oorspronkelijks,
niets ‘persoonlijks’ aan. ‘Kanker’ confronteert de lezer, juist door het ontbreken van
authenticiteit, met een in zekere zin ongemakkelijke situatie: is dit een integer
gedicht?
De (modernistische) authenticiteitsgedachte wordt bij Van Bastelaere vaak
intellectualistischer en meer sophisticated ondergraven. Neem zijn reeks ‘Zonder
Trakl’ uit Pornschlegel en andere gedichten. Alleen die reekstitel vormt, in het licht
van oorspronkelijkheid, overigens al een betekenisvolle paradox, boven een serie
gedichten waarin Trakl en zijn werk zeer duidelijk rondwaren. Gedicht ‘3’ uit de serie
biedt een mooi voorbeeld van een complex, gelaagd spel met oorspronkelijkheid.
Vliegenzwerm. Een gouden dag.
De hitte van Venetië een pest.
Het is een enige reis, twaalf dagen lang
De vliegen eten van zijn zure mond;
Hij brult tegen de spiegel.
De leegte brult terug.

Op het oog blijkt hier weinig aan de hand dat de notie ‘oorspronkelijkheid’
problematiseert. Maar wie zich enigszins oriënteert op Trakl, stelt al snel vast dat
dit gedicht nauwelijks ‘autenthieke’ regels bevat, maar dat alles ‘geciteerd’ is uit
leven en werk van Trakl. Zijn enige buitenlandse reis betrof een twaalfdaags bezoek
aan Venetië. Neerslag ervan is het gedicht ‘In Venedig’, waarin onder meer sprake
is van een ‘Schwarzlicher Fliegenschwarm’ en de regel: ‘Und es starrt von der Qual
/ Des goldenen Tags das Haupt / des Heimatlosen’. Ten slotte kunnen de laatste
twee regels niet anders zijn dan een referentie aan het zelfportret dat Trakl ooit
schilderde: zijn beeltenis met wijdopengesperde mond, zoals hij zichzelf in een
spiegel zag nadat hij 's nachts uit een angstdroom was ontwaakt. Ook die regels
zijn een ‘citaat’ (en tegelijk ook verknoopt met het al gesignaleerde zelfportret-motief
in Pornschlegel).
Het postmoderne gedicht is niet vrij, niet authentiek, niet ‘oprecht’ of ‘integer’, het
is daarentegen expliciet en zelfbewust kunstmatig. Precies op dit punt van het
postmoderne verzet tegen de authenticiteitsillusie ging het ook mis tussen Lucebert,
Polet en hun lezers. Komrij noemt Polets bundel Persoon/Onpersoon (1971)
badinerend een ‘bijeengestolen collectie leestekens en zwakzinnige kreten’ op grond
waarvan Polet weliswaar een ‘een echte knipper’ en ‘een echte lijmer’ is,
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‘maar geen echte schrijver’. Tegenstanders van Luceberts werk verweten hem
‘pose’, ze zagen zijn poëzie als een ‘gratuit spelletje’ dat niet ‘au sérieux’ te nemen
is, ‘onoprecht’ als het is. Het probleem van deze lezers is het feit dat Lucebert het
toeval verwelkomt in de totstandkoming van zijn gedicht. En hoewel hij daarmee
dus precies deed wat de uitvinders van de organische poëzietheorie al voor ideaal
hielden (het loslaten van alle geformaliseerde vormvoorschriften), wekte hij, juist bij
de conventioneel ingestelde lezers in de jaren vijftig en zestig, de indruk dat hij een
loopje met ze nam (‘dat kan mijn dochter van vier ook’).
Inderdaad waren de modernisten voorzichtiger geweest met het toepassen van
‘losse’ improvisatietechnieken. ‘No verse is free for the man who wants to do a good
job’, schreef bijvoorbeeld Eliot, als wilde hij het metaforische en dus betrekkelijke
karakter van de omschrijving van het gedicht als vrijelijk groeiend organisme
benadrukken. Een modernist als hij claimde uiteindelijk altijd nog de controle over
zijn techniek: uiteindelijk was het voor hem toch de dichter die het gedicht construeert
(de ‘good job’). En precies op dat punt van de controle onderscheidt de postmodernist
zich van zijn voorganger door ervan uit te gaan dat hij al dichtend processen in
werking zet waarover hij geen controle heeft en waarover hij ook geen controle wil
hebben. ‘Ik ben onverwacht geen helder denker geworden’, lezen we in (Robuuste
tongwerken,) een stralend plenum van Oosterhoff. En Verhelst schetst de volgende
(denkbeeldige) confrontatie, tussen de lezer (die de in kleine kapitalen gezette vraag
stelt) en de dichter (‘de bedenker’):
Wie de bedenker is? schalt het,
WIE IS DE BEDENKER? DAT WIJ HEM VOOR EENS EN ALTIJD KUNNEN
*****.
(Lachend ligt hij
op de sofa en bedient remote control,
neuriënd: De meesten onder u
zullen hier niet van houden; de bedenker kan het
u niet kwalijk nemen. Het is niet eens
voor u bedoeld, S*** of Authority. Wrijft plagend
een wijsvinger over een wijsvinger. Na-na na-na na-na.
Schrijf zelf een boek.)

De postmoderne dichter staat ver, veel verder dan zijn modernistische voorganger,
af van de gedachte dat er in het gedicht een bijzondere, door de bewust
construerende dichter aangebrachte, vorm van kennis opgesloten ligt.
De postmodernist ziet zichzelf niet als alwetende schepper van zijn kunstwerk.
Hij denkt daarentegen over tekstgenese na in termen van de auteur die tegelijk
aanstichter van het schrijven is, als product van het geschrevene. Poëzie is voor
de lezer dan ook geen middel meer om door te dringen tot de Lebenswelt van de
dich-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

19
ter. De taal die hij leest heeft geen dienende, maar een dragende functie. Ook de
identiteit van de ik ontstaat (provisorisch) in het taalspel van het gedicht, een procédé
dat bijvoorbeeld in de poëzie van Faverey (Gedichten I, 1968) en Polet
(Persoon/Onpersoon) goed te zien is. Het gedicht is dus ook geen vehikel dat
betekenis overbrengt, maar een laboratorium voor onderzoek naar het totstandkomen
35
van betekenis. Het onttrekt zich aan de communicatie en aan het zogenaamd
‘heldere’ taalgebruik dat voor iemand als Van Bastelaere een modern-positivistische,
burgerlijke illusie is. Het wordt verondersteld zich tegen het berekenende te verzetten,
36
tegen orde en tegen totaliteit. Opdelingen en dichotomieën worden als suspect
37
gepresenteerd, en de wetende, rationeel communicerende intellectueel wordt te
kijk gezet of ontmaskerd. En die ‘negativiteit’ is een derde kenmerk van het
postmoderne gedicht: het wil niet verward worden met ‘heldere communicatie’ en
niet ondergeschikt gemaakt worden aan de mythe van het positivisme.

5. Postmodern/laatmodern: een complicatie
Het is niet zo moeilijk om van deze en andere kenmerken van de postmoderne
poëzie bij allerlei begin twintigste-eeuwse dichters al sporen aan te treffen. Zo wordt
het postmoderne sleutelwoord ‘indeterminacy’ - de totale onzekerheid die het gevolg
is van het besef dat elke zogenaamde waarheid niets anders is dan een tijdelijke,
en bovendien alleen maar in de taal bestaande constructie - door Hassan (1982:269)
al in het dadaïstische poëticale discours aangetroffen. En Perloff (1981) voert haar
‘poetics of indeterminacy’ terug op Rimbaud. Ook poëzie waarin de taal geen
dienende, maar een dragende functie heeft, werd natuurlijk ook al lang voor Lucebert
geschreven: terecht signaleert Geert Buelens (2000:361) dat élke twintigste-eeuwse
avant-gardebeweging in de poëzie opnieuw het primaat van de taal heeft moeten
38
bevechten. Kunnen we inderdaad de wortels van het postmodernisme zo ver terug
volgen? Huyssen (1986) suggereert het in elk geval door te spreken van ‘the hidden
dialectic’ tussen historische avant-garde en postmodernisme. In ons taalgebied
signaleerde Odile Heynders (1998:110-4) sterke overeenkomsten tussen de
avant-gardistische ideeën die Paul Rodenko in de jaren vijftig in zijn essays
uiteenzette en het postmoderne gedachtegoed, en typeert zij hem als
‘Poststructuralist avant la lettre’. Scott Lash (1990:158) schrijft zelfs: ‘I take the
avant-garde of the 1920s to be postmodernist’. Deze laatste grote greep lijkt ons
niet alleen onpraktisch, er zijn ook inhoudelijke bezwaren tegen aan te voeren.
Het is verleidelijk gebleken historisch avant-gardistische en modernistische teksten
vanuit een min of meer postmodern perspectief te lezen. In studies naar werk of
poëtica van auteurs uit het begin van de twintigste eeuw zijn juist die aspecten
benadrukt die anticipeerden op het postmodernisme. ‘The discussion of modernism
has concentrated on the shattering of formal conventions as an expression of the
disintegration of traditional values’, schrijft bijvoorbeeld Gelpi (1990:518).
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Ook is wel geconstateerd dat ‘it is striking that most of the characteristics claimed
39
as typical of postmodern art were already inherent in modernist texts’. Talrijk zijn
dan ook de voorstellen om teksten die als modernistisch te boek staan (zoals Eliots
40
The Waste Land of Pounds Canto's) als postmoderne teksten te lezen.
Hier dreigt begripsverwarring. Het probleem dat aan die verwarring ten grondslag
ligt, is dat modernisme en moderniteit geen historisch parallelle verschijnselen zijn.
Het modernisme is, in de woorden van Peter Zima (1997:XI), een ‘spätmoderne
Selbstkritik der Moderne’. Voor de historische avant-garde geldt o.i. hetzelfde: in
een aantal opzichten hebben de kritische modernist en de geëngageerde (historische)
avant-gardist al afstand genomen van de moderniteit. Dit verklaart de (wat wij zouden
noemen:) postmoderne trekken van dichters als Van Ostaijen en Pound. Bij hun is
het houvast dat zij vinden in de poëzie nog maar een heel schrale rest van het
moderne geloof in het ordenende vermogen van taal en subject. Maar op een aantal
cruciale punten is die afstand tot de moderniteit er nog niet. Van Ostaijen
experimenteert in de chaotische tekst Bezette stad met ‘postmodernismen’ als
extreme fragmentatie en pastiche, maar in zijn geval gaat het om een homeopatische
chaos, een poging de cultuur te beschermen tegen de chaotische (technologische
en ideologische) veranderingen van tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog.
Nijhoff geeft al in ‘De wandelaar’ (1916) blijk van zijn gecompliceerde reflectie op
de relatie van subject en werkelijkheid. Maar schildert hij in datzelfde gedicht volgens
W. Bronzwaer (1991) een ‘verstrooid zelfportret’, een zelfportret is het.
De modernist gelooft uiteindelijk nog in de (organische) eenheid van de tekst, die
op een abstract niveau de brokstukken van de chaotische wereld provisorisch aan
elkaar lijmt. De soevereiniteit van het humanistische subject, hoezeer die ook is
gecompliceerd, blijft voor hem iets waarnaar gestreefd kan worden. In de woorden
van Emig (1995:4): ‘the concept of self’ bleef, hoezeer dat voor de modernist ook
problematisch werd, voor hem in het gedicht ‘a controlling force’. Modernistische
teksten zijn gecompliceerd van taal en inhoud, maar uiteindelijk ontregelen ze de
op eenheid en samenhang gerichte lectuur ervan niet. Uitzondering is misschien
de voorlijke James Joyce. Wanneer modernisten als Eliot en Pound werk van hun
hogelijk bewonderde collega bespreken, maskeren zij de verontrustende kwaliteiten
41
ervan. Deze ‘assimilation of Joyce's writing’, die overigens lijkt op wat een kwart
eeuw later bij Lucebert ook is gebeurd, laat zien dat de ‘vreemdheid’ van deze
teksten destijds nog niet als een kwaliteit werd gezien. Wie Joyce's ‘indeterminacy’
helder geanalyseerd wil zien, kan daarvoor beter bij zijn fel-kritische tegenstanders
terecht.
De (op het postmodernisme vooruitlopende) kritiek van de modernisten op de
moderniteit wordt radikaler in het postmodernisme. De postmodernist keert zich
tegen de metafysische resten van de moderniteit die in het modernisme nog wel
zichtbaar zijn, waarmee een definitieve streep gehaald wordt door de romantische
42
aspiraties van de modernisten. Het modernistische paradigma wordt daarmee
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dermate ingrijpend gemodificeerd dat de benaming postmodernisme voor deze
43
modificatie gerechtvaardigd is. Over het algemeen wordt deze radikalisering van
de modernistische kritiek op de moderniteit in verband gebracht met de Tweede
Wereldoorlog. Van Van Ostaijens in wezen nostalgische homeopathie kan na de
44
Holocaust geen sprake meer zijn.
Er is nog een andere reden om modernisme (of historische avant-garde) en
postmodernisme als twee wezenlijk verschillende concepten te zien. Postmodernisten
willen afrekenen met iets wat ten tijde van het modernisme nog niet bestond. Met
Charles Newman denken wij dat het modernisme waartegen de postmodernisten
zich verzetten niet alleen (of zelfs: niet in de eerste plaats) de golf van literaire
vernieuwing aan het begin van de twintigste eeuw was, maar veeleer de ‘tweede
revolutie’ van een jaar of dertig, veertig daarna, die een revolutie was in
literatuurkritiek, -theorie en -scholing, ‘which interpreted, canonized and capitalized
the Modernist industry’ en waarvoor de Engelstalige wereld de term New Criticism
45
gebruikt. Dit is een cruciaal punt: men verzet zich niet tegen Van Ostaijen, Pound
of Joyce (de eerste revolutie), maar tegen een Idea of Poetry, een manier van
omgaan met lyriek die het gevolg is van de tweede revolutie. Soms is dat verzet
uitgesproken on- of zelfs anti-academisch (Lucebert, de Zestigers, Duinker), soms
wordt het juist wél in academische termen verwoord (Van Bastelaere, Reugebrink).

Slot
Onze benadering van ‘het postmodernisme in de poëzie’ vanuit de botsing tussen
naoorlogse teksten en de nieuw-kritische manier waarop ze zijn gelezen, kan
vanzelfsprekend niet meer dan een aanzet zijn. Er is dan ook veel onbesproken
gebleven. Uiteindelijk zal een gefaseerd postmodernisme-concept, zoals Quinones
(1985) dat voor het modernisme heeft voorgesteld, wel het meest adequate
beschrijvingsmodel voor de naoorlogse poëzie blijken te zijn. In zo'n gefaseerd
concept, stellen wij ons voor, zou in de vroege jaren vijftig bij Lucebert nog het
anti-modernisme overheersen; zou met de counterculture van Zestig een nieuwe,
democratiserende fase intreden en zou uiteindelijk in de jaren tachtig, met daarvoor
al Faverey als voorloper, een poststructuralistisch, in een aantal opzichten sterk
academisch georiënteerd, postmodernisme in zwang raken.
Al deze opeenvolgende manifestaties van het postmodernisme kenmerken zich
door een avant-gardistische subversiviteit, een subversiviteit die zich in toenemende
mate tegen leesconventies richt. Luceberts optreden heeft, in de jaren vijftig, nog
veel meer het politieke aanschijn van zijn vooroorlogse voorgangers dan het optreden
van Van Bastelaere of Verhelst - een verschil dat vooral te maken heeft met de
functie die aan literatuur wordt toegekend. Vijftig jaar geleden was poëzie nog een
van de aangewezen podia voor het formuleren van wereldvisies, reden waarom
Luceberts poëzie door voorstanders als een bevrijding kon worden gezien
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- een bevrijding uit de verstikkende kluisters van de jaren vijftig. Dat poëzie vandaag
die functie niet meer vervult, betekent echter niet dat het laat-postmoderne politieke
engagement van Van Bastelaere of Verhelst minder ernstig is dan dat van hun voor46
en naoorlogse voorgangers. Eerder in tegendeel.
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Eindnoten:
1 Vaessens 2001a: 11-16.
2 Zie over dit gedicht Mourits 1997.
3 H. van Santvoort over 128 vel schrijfpapier (van Schippers & Buddingh') in De nieuwe linie,
21-10-1967.
4 Het meest recent door Ruiter (2000:443 e.v.) die spreekt van twee verschillende ‘houdingen ten
opzichte van de moderne tijd’.
5 In Joosten 1996:30 lezen we, naar aanleiding van analyse van Bloems gedicht ‘Logopoeia’:
‘Bloems gedicht bewijst zo dat alleen close-reading bij dit soort poëzie van de openheid niet
volstaat. Niet alleen omdat er hier evidente gaten in de betekenisgeving blijven bestaan - zoals
ik de vierde strofe van “Logopoeia” niet bevredigend heb kunnen oplossen - maar ook omdat
close-reading naar een zo volledig mogelijk coherente, totale verklaring streeft, die stomweg
niet ten grondslag ligt aan - bijvoorbeeld - dit gedicht. Een sluitende interpretatie zou er zelfs
rechtstreeks in tegenspraak mee zijn.’
6 Van Bastelaere 1989. Zie voor een poging tot interpretatie van de meerstemmigheid in Van
Bastelaeres poëzie: Joosten 1994.
7 Zie bv. Buchbinder 1993:15; Altieri 1979:17-23; Van den Akker 1993:176; Anbeek 1990:147.
8 Van Bastelaere 1989:60.
9 Wellek & Warren 1974:375.
10 We merken hierbij op dat het conflict tussen nieuwe poëzie en traditionele leeswijzen niet nieuw
is, net zomin als verwijten van ‘wartaal’ en ‘onverstaanbaarheid’ ondubbelzinnig duidt op
postmoderne poëzie. Micky Cornelissen (2001:71) concludeert bijvoorbeeld dat vergelijkbare
verwijten omstreeks 1885 al aan de dichters van Tachtig werden gemaakt: ‘De meest gehoorde
klacht was de “onverstaanbaarheid” of “duisterheid” van hun dichtwerk’ (p.71). Wat dergelijke
eerdere conflicten tussen nieuwe poëzie en traditionele lezersverwachtingen mogelijkerwijs
onderscheidt van de huidige botsing, is de motivatie die critici aanvoeren voor hun depreciatie.
Cornelissen haalt bijvoorbeeld T.C. van der Kulk aan, die in 1885 in De tijdspiegel meende dat
de jongeren ‘zich uitsluitend vermeien in het opsporen en bezingen van duistere woordvoegingen
en gewrongen vormen, welker beteekenis niet zonder hoofdbrekens en veel voorstudie kan
worden doorgrond’, waardoor ‘voor den minder begaafde geen andere poëzie [overblijft] dan
de huisbakken sentimentaliteit, die noch opbeurt noch verheft, maar alleen ontzenuwt, wanneer
ze niet ergert’ (cit. p.66). Deze en andere critici van de Tachtigers redeneerden vanuit een
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de dichter; de critici van postmoderne poëzie voelen
zich geheel namens zichzelf gefrustreerd in hun behoefte aan communicatie.
11 Theoretici als Susan Sontag, Roland Barthes of in Nederland Hugo Verdaasdonk en de
na-Merlinistische J.J. Oversteegen kunnen genoemd worden als exponenten van een
‘tegenbeweging’ die de dominantie van de tekstimmanente leeswijze aanvochten. Zie daarover
Vaessens 2001a:23-27.
12 Culler 1985:41. Vgl. Van den Akker 1993:175 en Bové 1980:7.
13 Lewis 1999:124.
14 Zie bv. Hutcheon 1988; Bertens & D'Haen 1988 en Zima 1997. Wie uitgaat van een
modernismeconcept als dat van Fokkema & Ibsch, zou geneigd kunnen zijn te denken dat ook
in de discussie over het modernisme voornamelijk over proza gesproken is. Voor de Nederlandse
situatie is dat misschien waar (al is er nogal wat kritiek geweest op hun uitsluiting van de poëzie),
maar voor de internationale discussie geldt dit niet: een dichter als Eliot blijft in rijtjes modernisten
zelden onvermeld, ook niet in de Engelse vertaling van Het modernisme in de Europese
letterkunde (1987).
15 Van den Akker 1993. Van den Akkers op Huyssen georiënteerde analyse van de
democratiseringstendens in de jaren 60 is overtuigend; zijn globale opmerkingen over
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postmoderne poëzie in de jaren 70 en 80 (p.191) sluiten daarbij niet aan en zijn o.i. minder
bruikbaar.
Fokkema 1999:125-126. Belangrijkste bezwaar tegen Fokkema's definitie is de wel zeer brede
concrete invulling die zij toestaat en die bij hem ook als zodanig wordt vervuld. Zie voor
kanttekeningen bij Fokkema's idealisme- en postmodernisme-concept: Joosten 2000:774-775.
De Vries (1996:58) gaat bijvoorbeeld uit van een min of meer sociologische redenering in de lijn
van Huyssen en ontwaart uiteindelijk een ‘waarachtig postmodernisme [dat] aandacht besteedt
aan de apocriefe dichtkunst van Nel Benschop en Toon Hermans, het oeuvre van Boudewijn
de Groot en ga zo maar door’. Elshout (1997), daarentegen, redeneert in een voortreffelijk essay
vanuit een Frans georiënteerd, filosofisch kader en heeft het over postmodernisme als hij poëzie
bespreekt waarin de relatie tussen taal en werkelijkheid wordt geproblematiseerd. Ook in Besemer
1998, Tazelaar 1997 en Ruiter 1993 wordt een en ander over postmodernisme en poëzie (in
een Nederlandse context) gezegd.
Brown 1994:2. Vgl. Moramarco 1986:130.
Joosten 1994; Vaessens 2001a.
Vgl. Docherty 1990:23-27; Altieri 1979:24 en Lützeler 1991:12. Zie over de paradox van poëticale
elementen als het ‘antisystematische systeem’ Lake 1998 en Lucy 1997:120.
Zie voor een beschouwing over postmodernisme in Verhelsts proza: Vaessens 2001b.
Vgl. Perloff 1981:10-17.
McHale 1992:28.
Caws 1988:57.
Culler 1997:71; 1995:38. Zie ook het hoofdstuk over de apostrofe in Culler 1981.
Abrams 1993:108 (onze cursivering, JJ/TV).
Zie hierover bv. Hall 1994:xix.
McHale 1992, p.28.Vgl. Gregson 1996:6, Conte 1991:17 en McCorcle 1997:44.
Vgl. Holden 1986:332, Perloff 1990:12, Mazzaro 1980:VIII & Culler 1985:39. McCorkle (1989:4)
formuleert het anders: in zijn visie is postmodernisme in de poëzie in zekere zin ook een
‘reinvention of the self that can engage a variety of voices, fragments, and inadvertent glimpses’.
De Man 1985:55. Vgl. Culler 1988:295.
McHale 1987:24. Vgl. Buchbinder 1993:16-17.
Perloff 1991:19-20; 134. Vgl. Perloff 1985.
Vgl. McCorkle 1997:46; 1989:4.
Komrij 1980:136; 140.
Vervaeck 1999:134.
Docherty 1990:15, 20, 38.
Keller 1987:13. Vgl. Perloff 1991:130 en Moramarco 1986:133-134.
Zie Van den Akker & Dorleijn 1991:515.
Brown 1994:8. Vgl. Perloff 1998:17.
Docherty 1990:145-172.
Attridge & Ferrer 1984:4-6.
Vaessens 1998.
Vgl. Zima 1997:224; Gelpi 1990 en Keller 1987.
Zie Lewis 1999:133.
Newman 1985:27. Vgl. Bertens 1995, Buchbinder 1993:15 en McHale 1987:47.
Geheel onafhankelijk van en naast de door ons besproken poëzie is er sinds de postmoderne
manifestatie ‘Poëzie in Carré’ (1966) nog een minder intellectualistische, op ‘performance’
gerichte stroom in de poëzie te onderkennen. Aan deze in populariteit en omvang toenemende
poëzie hebben we binnen het bestek van dit artikel geen aandacht besteed, maar in de breder
opgezette studie van het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse poëzie die wij
voorbereiden, zullen we daar uiteraard wel op ingaan. Ook voor andere kwesties die we hier
onbesproken lieten, zoals de gecompliceerde relatie tussen postmodernisme en romantiek; de
(sociale en logistieke) veranderingen van het literaire veld; de relatie tussen de naoorlogse
poëzie en popmuziek (teksten); poëzie tussen globalisering en regionalisering etcetera, zal in
die studie plaats ingeruimd moeten worden.
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‘Zoo is overdrijving de ziekte van elke eeuw’
Het beeld van de 17de eeuw in 19de-eeuwse
1
literatuurgeschiedenissen voor schoolgebruik en zelfstudie
Gert-Jan Johannes
Inleiding
Historici uit verschillende disciplines hebben al herhaaldelijk gewezen op het belang
van de Gouden Eeuw voor de 19de-eeuwse cultureel-nationale beeldvorming in
2
Nederland. Voor de vaderlandse literatuurgeschiedenis is bijvoorbeeld de dissertatie
3
van Evert Wiskerke interessant. Wiskerke liet zien hoe de vroege geschiedschrijvers
van de Nederlandse letterkunde al in het begin van de 19de eeuw een periodisering
van de literatuurgeschiedenis en een canon van 17de-eeuwse letterkundige
grootheden ontwierpen, die een verrassende gelijkenis vertonen met het beeld zoals
4
dat geschetst zou worden door literatuurhistorici tot diep in de 20ste eeuw.
Studies als deze tonen bovendien hoe het beeld van de Gouden Eeuw in de
19de-eeuwse geschiedbeschouwing tot mythische proporties werd opgeblazen. De
constructie van het grootse 17de-eeuwse verleden, als nostalgische herinnering
aan vroegere grootheid en als mogelijke wegwijzer naar een nieuwe toekomst,
beantwoordde kennelijk aan diepgewortelde behoeften van nationale
identiteitsvorming. Tal van auteurs wijzen er dan ook op dat de 19de-eeuwers, om
aan die behoeften te kunnen voldoen, het soms niet al te nauw namen met de
5
historische feiten. De nobele Hollandse pikbroeken werden wat dapperder gemaakt
en de tirannieke Spanjaarden wat wreder, men projecteerde eigen preoccupaties
op historische figuren, en de laag ‘anachronistische aanslibsels’ nam gestaag in
6
dikte toe.
Natuurlijk is het zo dat bij die beeldvorming allerlei ‘externe’ historische gegevens
een handicap konden vormen voor literatuurgeschiedschrijvers die het beeld van
een grootse, gouden 17de eeuw wilden handhaven. Was deze of gene dichter in
werkelijkheid ooit op het Muiderslot geweest? Konden de auteurs X en Y wel hebben
samengewerkt, gezien het feit dat de ene nog geboren moest worden toen de andere
al was overleden? Enzovoort. De ‘feiten’ dwongen tot allerlei aanpassingen,
verdoezelingen en retorische kunstgrepen. In dit artikel komen ook enkele van dit
soort problemen ter sprake. Minstens zo interessant zijn naar mijn idee echter de
‘interne’ fricties die het concept van de Gouden Eeuw kon veroorzaken in
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de literatuurhistorische beeldvorming. Hoe viel bijvoorbeeld de waardering voor de
17de-eeuwse herleving der klassieken te rijmen met het in de 19de eeuw zozeer
gepropageerde streven naar een ‘eigen’, nationale literatuur? En als
‘genootschappelijkheid’ de doodsteek voor de creatieve literatuurbeoefening was,
hoe zat het dan met de befaamde Muiderkring? Was dat niet ook een soort
genootschap?
In dit artikel beschrijf ik een aantal van die ‘interne’ problemen rond het
literair-historische beeld van de Gouden Eeuw. Ik doe dat aan de hand van
19de-eeuwse, Noord-Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenissen voor
schoolgebruik en/of zelfstudie. Tot nu toe zijn er ruim 35 van dergelijke publicaties
7
getraceerd. Anders dan redenaars, dichters en propagandisten, stonden de
schrijvers van deze literatuurgeschiedenissen voor de taak allerlei losse ideeën,
opvattingen en beelden over de Gouden Eeuw tot een geheel te maken. Bovendien
moesten ze dit geheel zien in te passen in een totaalbeeld van de vaderlandse
literatuurgeschiedenis. Tevens moesten ze, waar de vroegste literatuurgeschiedenis
nog sterk op een uitgebreide feitenkennis gericht was, al snel inspelen op de
negentiende-eeuwse behoefte aan ‘wetenschappelijke’ verklaringen, aan het
aanwijzen van samenhangen en verbanden. En ook om didactische redenen was
een opsomming van auteursnamen en boektitels onbevredigend. De leerlingen
moesten, in welke vorm dan ook, iets van een geschied verhall voorgeschoteld
krijgen.
Die opgave tot het creëren van een geschiedverhaal hadden de auteurs van
schoolboeken in grote lijnen gemeen met de auteurs van de meer academische
8
literatuurgeschiedenissen, de ‘handboeken’. Maar waar de schrijvers van die ‘grote’
literatuurgeschiedenissen nog de mogelijkheid hadden tot het wegwerken of
camoufleren van tegenstrijdigheden in uitgebreide, genuanceerde analyses en
betogen, bezaten de auteurs van literatuurgeschiedenissen voor schoolgebruik of
zelfstudie deze mogelijkheid in mindere mate. Niet voor niets voeren veel van de
hier besproken literatuurgeschiedenissen zulke, voor schoolboeken typerende,
9
termen als beknopte schets of kort overzicht in de titel. De schoolboekjes, met hun
beknopte weergave, hun noodzakelijkerwijs enigszins simplificerende benadering
en hun vaak didactisch-pakkende formuleringen, bieden mij de gelegenheid in
pregnante vorm te laten zien op welke punten de beeldvorming problemen opriep.
Bovendien zijn er veel meer schoolboeken dan ‘grote’ literatuurgeschiedenissen.
Dit maakt het gemakkelijker de eigenaardigheden van afzonderlijke auteurs te
onderscheiden van meer algemene denkpatronen.
Wat ik wil laten zien, is hoeveel moeite het de 19de-eeuwse (en vele latere)
literatuurhistorici kostte om de voornaamste elementen der laat-18de-eeuwse en
vroeg-19de-eeuwse beeldvorming over de Gouden Eeuw te handhaven. De
kunstgrepen, uitvluchten en hulpconstructies die daartoe soms nodig waren, wijzen
eens te meer op het grote belang van de Gouden Eeuw voor een kleine natie op
zoek naar een groots verleden. Voor dat belang bracht men graag enige offers.
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1. De datering van de Gouden Eeuw

De eindjaren: verfransing
Voor de meeste auteurs van de hier te bespreken literatuurgeschiedenissen valt de
10
geschiedenis te verdelen in perioden van opkomst, bloei en verval. In de jaren
1820, wanneer de eerste van deze boekjes verschijnen, wordt al sinds jaar en dag
11
de 17de eeuw beschouwd als de bloeiperiode bij uitstek. Al in de Schets van de
beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, geschreven door de bekende
schoolboekenauteur N. Anslijn (1828), wordt deze eeuw dan ook het ‘gouden tijdperk
12
onzer letterkunde’ genoemd. Het meest handzaam en beeldend is natuurlijk de
13
term ‘Gouden Eeuw’, die tot op de dag van vandaag de standaardterm is. Maar
daarmee doet zich een probleem voor. Immers, waar de term ‘eeuw’ van oorsprong
niet veel minder vaag was dan termen als ‘tijdperk’, kwam rond 1800 juist de
gewoonte op om de eeuwen op te vatten als afgeronde perioden van honderd jaar,
gekoppeld aan een nummer - de zeventiende eeuw, de achttiende eeuw, etc., elk
14
met een ‘eigen gezicht’. Het gouden tijdperk van Nederland, globaal geassocieerd
met de zeventiende eeuw, moest nu als het ware gedwongen worden in het keurslijf
van een precieze periode: 1600 tot 1700. Dit ging niet zonder slag of stoot.
Om te beginnen was er een probleem met het bepalen van de einddatum der
zeventiende eeuw. Zoals bekend hoort bij de mythe van de Gouden Eeuw immers
een tegenhanger. Het is de mythe van de ‘verfransing’: het taalbederf, de decadentie
en de algehele verslapping onder Franse invloed, die zouden zijn opgetreden in de
15
18de eeuw. De achttiende eeuw was een eeuw van verval. Deze gedachte maakte
het voor literatuurhistorici niet gemakkelijk. Men moest nu immers, uitgerekend van
algemeen gewaardeerde maar sterk op Frankrijk en de Franse taal georiënteerde
auteurs als Justus van Effen, de gebroeders Van Haren en Betje Wolff, zien aan te
tonen dat het eigenlijk geen ‘echte’ 18de-eeuwers waren, en dat er bij hen geen
sprake was van verfransing in eigenlijke zin. Een andere moeilijkheid ontstond
doordat men ook in de 19de eeuw de verfransing in de letterkunde al graag verbond
aan de oprichting van Nil Volentibus Arduum, het in 1669 opgerichte gezelschap
dat de Frans-classicistische normen in de toneelschrijfkunst propageerde. Vaak
schetste men in smalende bewoordingen de werkzaamheden van ‘pedante
knutselaars’ als Lodewijk Meyer en Andries Pels, wier optreden als het ware het
16
begin van het einde der Gouden Eeuw markeerde. Maar deze handzame
voorstelling van zaken was niet zonder complicaties. Van oudsher was er namelijk,
ten behoeve van auteurs die streefden naar verklaringen voor historische
gebeurtenissen, een dankbare verklaring voor de verfransing beschikbaar. Zo zegt
D. Buddingh in zijn Aanleiding tot de kennis der letterkundige geschiedenis der
Nederlanden (1825):
‘... doch het groote aantal Fransche vlugtelingen, die hun land, na de
herroeping van het Edikt van Nantes (door LODEWIJK XIV.), verlieten, en
in ons herbergzame vaderland eene veilige ver-
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blijfplaats vonden, had op den smaak der letteren eenen zeer nadeeligen
invloed, die weldra in de tooneelpoëzij, de dichtkunst en de klassieke
letterkunde, gelijk ook in de moedertaal, wijsbegeerte en godgeleerdheid
17
zich openbaarde.’
Mij gaat het hier niet om de vraag of Nederland wel zo'n herbergzaam vaderland
was, en of de Hugenoten hier niet wat erg veel negatieve invloed in de schoenen
geschoven krijgen. Interessanter is het simpele gegeven dat de herroeping van het
Edict van Nantes, die de toestroom van Hugenoten naar Nederland op gang zou
hebben gebracht, pas ver na de oprichting van Nil Volentibus in 1669 plaatsvond,
namelijk in 1685. Het is dan ook niet verbazend dat sommigen de oorzaken van de
verfransing verder terug in de tijd zoeken. Zo merkt een auteur bijvoorbeeld op: ‘...
sedert den vrede van Munster was het Fransch de taal der Diplomatie geworden,
18
en Den Haag was dikwijls het middelpunt der Europeesche staatkunde’. Daarmee
is dus inderdaad een mogelijke oorzaak van de verfransing vóór 1669 gesignaleerd.
Tevens weet de schrijver, door het noemen van de Vrede van Munster (1648), een
gewiekst verband te leggen tussen literaire factoren en politiek-historische
ontwikkelingen. Maar de keerzijde zal duidelijk zijn. Terwijl het jaar 1669 al een stuk
minder plausibel klinkt dan 1685, als het gaat om het ‘einde van de zeventiende
eeuw’, brengt het jaartal 1648 het begin van de vervalperiode zelfs terug tot vóór
het midden van die eeuw. Een soortgelijke moeilijkheid deed zich voor met het
bepalen van het begin der Gouden Eeuw.

De beginjaren: voorbereiding
Wie het jaar 1648 beschouwt als einddatum van bepaalde ontwikkelingen, ziet zich
al snel gedwongen tevens terug te grijpen op 1568 als begindatum van diezelfde
ontwikkelingen. Bij verschillende auteurs treedt de Tachtigjarige Oorlog dan ook op
19
als apart ‘tijdvak’, ook in literair-cultureel opzicht. Aannemende dat de Opstand
niet uit de lucht kwam vallen, ligt het zelfs voor de hand de bespreking al rond 1550
te beginnen. Maar zo ontstaat dan als vanzelf een ‘zeventiende eeuw’ die niet alleen
een halve eeuw te vroeg eindigt, maar ook een halve eeuw te vroeg begint.
Dit bezwaar valt natuurlijk wel enigszins op te vangen door te werken met een
periode van ‘overgang’ of ‘voorbereiding’, analoog aan de latere periode van ‘verval’.
Ten Brink maakt in zijn Kleine geschiedenis der Nederlandsche letteren (1877)
bijvoorbeeld een indeling waarbij het ‘eerste tijdvak’ loopt van 1200 tot 1550, waarna
een ‘eerste periode van overgang’ volgt. Die overgangsperiode duurt van 1550 tot
1600. Zo valt het begin van de zeventiende eeuw chronologisch precies ‘op tijd’,
terwijl tegelijkertijd toch de suggestie kan worden gewekt dat die 17de eeuw eigenlijk
al vijftig jaar eerder begonnen was. Zo'n periode van vijftig jaar ‘voorbereiding’ tussen
1550 en 1600 is vrijwel onvermijdelijk voor elke auteur die de bloeitijd der letteren
in de 17de eeuw op een of andere wijze wil koppelen aan factoren die ook een rol
20
speelden in de Opstand.
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Eén of twee eeuwen?
Op die manier bleef echter het probleem bestaan dat de zeventiende eeuw in 1648
nog niet eens voor de helft was verstreken. In hun poging dit bezwaar te vermijden,
grijpen vele auteurs naar een ander uiterste. Men presenteert de Gouden Eeuw als
21
onderdeel van een zeer breed ‘tijdvak’ dat loopt van 1600 tot 1795. Men volgt dan
dus globaal de jaartallen van de zelfstandige Republiek. Maar daardoor wordt de
zo hoog geroemde en als uniek beschouwde zeventiende eeuw, met de daarbij
behorende voorbereidings- en vervaltijd, in feite uitgebreid tot een nogal wazig
tijdperk van twee eeuwen of meer. Dit leidt tot tal van curieuze consequenties. Zo
valt in W. Everts' Geschiedenis der Nederlandsche letteren (1869) ook de hele
achttiende eeuw nog onder de noemer Renaissance. Strikt logisch, maar wel een
22
beetje verwarrend.
Omgekeerd verduistert een sterke nadruk op de eigenlijke zeventiende eeuw als
aparte periode uiteraard de blik op de politieke en/of sociale geschiedenis. Dit is
bijvoorbeeld te merken bij Jonckbloet, die in zijn Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde (1872) de zeventiende en de achttiende eeuw als twee
aparte tijdvakken behandelt; het eerste onder de titel De Republiek der Vereenigde
Nederlanden, van 1600 tot 1700, en het tweede onder de titel De Dichtlievende
Genootschappen, van 1700-1800. Hier lijkt dus op het eerste gezicht het leven van
de Republiek met een eeuw bekort, terwijl tevens de indruk wordt gewekt dat de
18de-eeuwse dichtgenootschappen een soort landelijk bestuurscollege waren, dat
in de plaats trad van de republikeinse staatsvorm. Die indruk is in zoverre terecht,
dat 19de-eeuwse literatuurhistorici de dichtgenootschappen inderdaad dikwijls
afschilderen als een soort van dictatoriale regimes. Dan dooft het licht, of, zoals
23
Hofdijk het zegt: Het werd nacht, en de hemel was bewolkt. Toch compliceren
dergelijke manoeuvres het handzame overzicht. En daarmee demonstreren ze
hoezeer de mythe van de Gouden Eeuw en het daarop volgende verval voor een
auteur een blok aan het been kon zijn. Zonder periode van ‘voorbereiding’ of ‘verval’
duurde de Gouden Eeuw al snel een jaar of vijftig te kort. Maar mét een
voorbereidings- of vervalperiode duurde ze al snel honderd of meer jaar te lang. En
als de Gouden Eeuw werkelijk een periode van ongeveer honderd jaar besloeg,
dan was het vaak weer niet de ‘zeventiende eeuw’, in de zin van het tijdvak
1600-1700.

2. Voorafgaand verval

De rederijkers en de Bourgondische verbastering
Maar het is niet alleen de datering van de Gouden Eeuw, die de auteurs voor
problemen stelde. Het was ook de vraag tegen wat voor soort eerdere verschijnselen
men het bloeitijdperk moest afzetten. Wat was de aard van het verval waarmee
vergeleken de Gouden Eeuw een tijdperk van bloei was?
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In de beginjaren van de vaderlandse literatuurgeschiedschrijving zijn de
Middeleeuwen als geheel nog een voor de hand liggend negatief referentiepunt:
een ‘katholiek-duistere’ periode. Maar tegen de tijd dat de meeste van de hier
besproken literatuurgeschiedenissen beginnen te verschijnen, zijn de Middeleeuwen
niet langer zonder meer een verwerpelijke of duistere periode. Integendeel. Voor
velen zijn de Middeleeuwen reeds een tijdvak waarin sprake is (zij het buiten de
kloosters, met hun voornamelijk Latijnse cultuur en hun al dan niet ‘vadzige’
monniken) van een ‘nationaal’ of ‘volkseigen’, nog niet ‘verbasterd’ taalgebruik. Toch
diende men, ervan uitgaande dat de tweede helft van de 16de eeuw niet als periode
van verval maar juist als periode van voorbereiding op de 17de eeuw moest worden
getypeerd, het negatieve referentiepunt ergens in de Middeleeuwen te zoeken.
Wat dit betreft kwam het goed uit dat de late Middeleeuwen konden worden
opgevat als een tijdperk van ‘verfransing’. S.I. Mulder zegt in zijn Kort overzigt van
de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1847):
‘Onder de regering van Filips I, Hertog van Bourgondië (1433), nam, door
het invoeren der fransche taal, de verbastering onzer letterkunde toe, en
zij drong ook in het vervolg der 15de en 16de, in de dichtkunst door. In
die jaren vormden zich echter de dichterlijke gezelschappen, onder den
24
naam van Rederijkkamers bekend.’
25

Met dit soort redeneringen wordt dus een fraaie parallel gecreëerd. Zoals het verval
na de Gouden Eeuw werd gekenmerkt door ‘verfransing’, zo was die Gouden Eeuw
zelf een reactie op een eerdere fase van verfransing. Voor wie de Gouden Eeuw
rond 1550 wil laten beginnen, is door introductie van het jaar 1433 bovendien een
voorafgaande vervalperiode geconstrueerd die weer globaal een eeuw beslaat.
Hier deed zich echter opnieuw een complicatie voor. Wanneer Mulder opmerkt
dat zich in de periode van verfransing en verbastering echter de rederijkerskamers
vormden, suggereert hij dat die rederijkerskamers een positief te waarderen
tegenwicht tegen de verfransing vormden. Ook anderen voelen zich geroepen de
rederijkers als ‘de eenige handhavers der nationale taal’ - en dus als tegenwicht
26
tegen de ‘Bourgondische taalverbastering’ - in een gunstig daglicht te plaatsen.
Maar deze positieve waardering conflicteerde in hoge mate met het algemene beeld
dat men van de rederijkers wilde geven. En dit algemene beeld was naar mijn idee,
hoe vergezocht dat in eerste instantie ook moge klinken, een logische consequentie
van de gangbare visie op de achttiende eeuw, opgevat als tijd van verval na de
Gouden Eeuw.
Zoals gezegd was de achttiende eeuw vanuit negentiende-eeuwse optiek een
tijdperk van decadentie en verslapping onder Franse invloed. Tot dat algehele
complex van verfransing behoorde volgens deze zienswijze ook het ontstaan van
de dichtgenootschappen met hun ‘rijmknutselarijen’. De 18de-eeuwse verfransing
en de 18de-eeuwse genootschappelijkheid vormden, in de ogen van
27
literatuurgeschiedschrijvers, een onverbrekelijke eenheid. Het ging hier om een
‘zwoelen
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luchtstroom uit het zuiden, die welhaast het meerendeel onzer dichters niet meer
28
dan de kracht tot likken zou laten’. Deze twee-eenheid van genootschappelijkheid
en verfransing werd volmaakt belichaamd door Nil Volentibus Arduum.
Het probleem met de rederijkers was nu uiteraard, dat het zelfs de meest
oppervlakkige beschouwer wel moest opvallen hoezeer ook hún poëziebeoefening
gebonden was aan een institutionele, ‘genootschappelijke’ context en aan strakke
poëticale regelgeving. Sommige auteurs gebruiken voor de rederijkerskamers dan
ook letterlijk de achttiende- en negentiende-eeuwse terminologie van
29
‘dichtgenootschappen of letterkundige vereenigingen’. De gelijkenis tussen de
rederijkerskamers en de latere dichtgenootschappen stond een positieve waardering
van de rederijkers, hoezeer ook voor de hand liggend vanuit het standpunt der
30
nationale taalontwikkeling, in de weg. Bovendien was er het probleem dat de
zeventiende eeuw, als bloeiperiode, theoretisch gesproken een voorafgaande
vervalperiode als tegenhanger nodig had. De einddatum daarvan kon men niet veel
verder dan het jaar 1550 terugschuiven zonder het hele concept van de Gouden
Eeuw, als zeventiende eeuw en als eeuw-van-honderd-jaar, op het spel te zetten.
Zo bezien was het eigenlijk onontkoombaar om de rederijkers, ondanks hun
‘nationale’ karakter, negatief te waarderen.
Een voor de hand liggende oplossing was, dat men de rederijkers voorstelde als
dichters die weliswaar in de landstaal schreven, maar in wier werk men toch heel
wat voorbeelden aantrof van wat werd aangeduid als ‘bastertspraak’, ‘verfranschte
brabbelspraak’ of ‘zonderling zamengeknoeide en uit het Fransch binnen
gesmokkelde woorden’, gehuld in het ‘onnatuurlijk gewaad’ van merkwaardige
31
rijmschema's en vergezochte versvormen. De auteurs verschillen enigszins van
mening of de rederijkers nu slachtoffers waren, die zich ‘lieten medeslepen’ door
de Bourgondische invloed, dan wel actieve boosdoeners, ‘wezenlijke taalbedervers,
versknoeiers’, ‘valsche apostelen’ der dichtkunst, bevorderaars van ‘taal- en
32
kunstverknoeierij’. Maar voor velen stond in elk geval vast dat het optreden van
de rederijkers per saldo negatief was.

De Eglentier
In zulke weergaven is de parallellie dan ook volmaakt. De Gouden Eeuw is hier aan
beide zijden omgrensd door een uiterst negatief te waarderen periode, waarin
verfransing en genootschappelijkheid hand in hand gaan. Maar deze manier van
presenteren kon weer hinderlijke complicaties opleveren waar het gaat om de eerder
besproken dateringsproblemen. Vooral degenen die de Gouden Eeuw op enigerlei
wijze al rond 1550 laten beginnen, komen hier in moeilijkheden. Immers, tal van
beroemde auteurs in de periode 1550-1600 waren lid van rederijkerskamers. Tegelijk
behoren ze tot de canon van schrijvers uit het tijdperk dat in de vroege
literatuurgeschiedenissen nog de ‘Herleving’ wordt genoemd, maar dat al snel
bekend raakt als de ‘Renaissance’. Te denken valt hier met name aan drie - vrijwel

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

35
altijd in één adem genoemde - renaissancisten die beschouwd werden als de kern
van de rederijkerskamer De Eglentier. Coornhert, Roemer Visscher en Spiegel.
Een mogelijke oplossing is in zulke gevallen, dat men de auteurs in kwestie
presenteert als uitzondering:
‘Hoewel over 't algemeen de leden dezer vereenigingen het in de poëzij
naauwelijks tot het middelmatige bragten, zoo gaven zij toch aan enkele
uitstekende vernuften den spoorslag tot oefening en aankweeking van
33
hun talent...’
Hier is sprake van letterlijk uit-stekende talenten, dus van individuele uitzonderingen.
Voor een op ‘verklaren’ gerichte benadering houdt het bestaan van individuele
buitenbeentjes echter iets onbevredigends. Vooral ook waar het hier niet gaat om
één uniek genie, maar om drie tegelijk. Liever laat men deze auteurs daarom
onderdeel uitmaken van een beweging, maar dan één die geheel en al op de
toekomst gericht was. De Eglentier wordt om die reden gepresenteerd, niet als een
34
hoogtepunt der oude rederijkerij, maar juist als een ‘voorbode der toekomst’. In
dat kader zou het prettig zijn als aangetoond kon worden dat de late rederijkerij ook
in andere opzichten aansloot bij de vaderlandse herleving. Men wijst er dan ook
graag op dat heel wat rederijkers de Hervorming steunden. Sterker nog, volgens
sommigen kan men zelfs beweren ‘dat de meeste Kamers gunstig voor die beweging
35
gestemd waren’ en daaraan uiting gaven in hun werk. Maar vervelend genoeg
was deze opvatting nu juist weer minder toepasselijk in het geval van het trio
Coornhert, Spiegel en Roemer Visscher, die geen van drieën de hervormde
godsdienst aanhingen. Hierover verderop meer.
Interessant is intussen, dat die steun voor de Hervorming - op zichzelf natuurlijk
een pluspunt, althans volgens protestantse auteurs - in het geval van de rederijkers
ook op enigszins paradoxale wijze kan worden aangevoerd als krachtig argument
ter verdere versterking van het negatieve beeld. Juist waar ze zich voor of tegen de
hervorming uitspraken, aldus de redenering, ontaardde hun werk in strijdschriften
zonder literaire waarde. Zo bezien was hun invloed ‘hoofdzakelijk van
maatschappelijken aard’, en heeft hun voorbeeld ‘meer nadeels gesticht dan vruchten
36
gedragen’. Met andere woorden: ‘Letterkundige waarde hebben al die pamphletten
37
luttel of in het geheel niet.’

Vondel, Hooft en de rederijkers
Voor de rederijkers geldt dus in hoge mate: het is niet goed of het deugt niet. Lastig
is in dit verband echter het gegeven dat niet alleen de renaissancisten uit de tweede
helft van de zestiende eeuw, maar ook allerlei grootheden uit de eigenlijke 17de
eeuw (waaronder met name natuurlijk de grote Vondel), lid van rederijkerskamers
waren. Van Vloten signaleert het probleem in zijn Beknopte geschiedenis, maar
biedt meteen een oplossing:
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‘Hooft en Vondel vooreerst, beide glansrijkste namen op 't gebied van
Nederlands proza en poëzy, en beiden toch, even als hun andere
kunstbroeders en tijdgenooten, oorspronkelijk van den Rederijkerskring
uitgegaan. Met welk een vaart echter, met welk een dichtvlucht en
verheffing, met welk een kracht van taal, levendigheid van gevoel, rijkdom
van geest en vernuft schoten er beiden uit op; niet de minste herinnering
hunner herkomst, en hunner eerste onredzame pogingen, laat zich in hun
38
latere kunstgewrochten bespeuren.’
Deze oplossing is tweeledig. In de eerste plaats suggereert Van Vloten, via termen
als ‘dichtvlucht en verheffing’, dat het genie van Hooft en Vondel zich in hoge mate
onttrekt aan beïnvloeding. Vondel en Hooft, zo menen ook vele andere auteurs,
‘hebben bij geen voorgangers ter schole gegaan; zij zijn de scheppers van hun
39
taal.’ Maar voor wie niet zover wil gaan, biedt Van Vloten tegelijkertijd een tweede
oplossing. Er zou een verschil bestaan tussen het vroege werk - nog sterk door de
rederijkersomgeving beïnvloed - en het latere. In overeenstemming hiermee zegt
een andere auteur over Vondel ‘... dat hij zich in zijne eerste dramatische schepping
nog niet geheel en al had weten los te maken van de sleur, waarin destijds de
dramatiek door de Rederijkers werd beoefend. Doch bij ieder later voortbrengsel
van zijnen geest trad de oorspronkelijkheid van opvatting en voorstelling meer op
40
den voorgrond...’
Deze redenering kan echter weer gemakkelijk in strijd komen met de visie dat de
overgang van Vondel naar het katholieke geloof een hoogst betreurenswaardige
ontwikkeling was. Vanuit die optiek zou het immers, althans voor protestants
georiënteerde auteurs, een stuk handiger en overzichtelijker zijn om juist het latere
werk van Vondel negatief te waarderen. Ik kom hierop terug, maar wil eerst enkele
opmerkingen maken over een andere kwestie. We zagen zojuist dat de auteurs zich
nogal veel moeite gaven om een zorgvuldige parallel te creëren tussen de
achttiende-eeuwse genootschappelijkheid en de Middeleeuwse rederijkerij. Daarom
is het interessant dat ze zo mogelijk nog meer zorg besteedden aan het vermijden
van een dergelijke parallellie waar het ging om de Muiderkring.

3. De Muiderkring, de Dordtse school en het Salich Roemers Huys

De Muiderkring
Letterkundige genootschappen of verenigingen zijn uit den boze en leiden tot
‘rijmknutselarij’ of erger. Dat is de visie die in de literatuurgeschiedenissen telkens
weer naar voren komt - zowel in de bespreking van de 18de-eeuwse
dichtgenootschappelijkheid die op de 17de eeuw volgde, als in de weergave van
de rederijkersperiode die eraan voorafging. Omwille van de heldere tegenstelling
zou het daarom het prettigste zijn om de 17de eeuw te kunnen presenteren als een
perio-
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de zonder enigerlei letterkundige genootschappen of verenigingen. De vroegste
hier besproken boekjes kunnen nog een heel eind in die richting gaan, doordat ze
weinig verklaring en samenhang bieden. Als uitlopers van een aloude ‘polyhistorische’
geschiedopvatting, waarin een uitgebreide feitenkennis centraal stond, bestaan ze
vaak primair uit opsommingen van auteurs en boektitels, met een chronologische
en/of regionaal bepaalde ordening. In de latere boekjes zien we echter meestal een
zeker streven naar het aanduiden van literaire samenhangen, het bieden van
verklaringen voor overeenkomsten en verschillen tussen auteurs. In dat kader zou
het veel handiger zijn als er bepaalde stromingen, scholen of categorieën vielen
aan te wijzen. Bovendien beschouwt men de 17de eeuw als een dermate belangrijke
bloeiperiode, dat er erg veel auteurs besproken moeten worden. Ook om die reden
is louter een opsomming van namen een onaantrekkelijke optie. Vandaar dat vrijwel
alle hier besproken werkjes aansluiten bij de mythe van de Muiderkring, die al sinds
Scheltema's boek Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher
(1808) in opkomst was.
Het is echter interessant om te zien dat we aanvankelijk, naast de term
Muider-kring, nog dikwijls termen als ‘Amsterdamsche of Muider dichtschool’, ‘Muider
41
school’, of ‘Amsterdamsche dichtschool’ tegenkomen. Was het een kring dan wel
een school? Het lijkt een kwestie van toevallige woordkeuze. Maar wanneer W.J.
Hofdijk in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857) over de
Muiderkring spreekt, plaatst hij de knorrige voetnoot: ‘By velen, zeer ongepast, ook
“Muyderschool”; by zooveel zelfstandige en onafhankelijke ontwikkeling, is het
42
dwaasheid om van eene school te spreken.’ De woorden ‘zeer ongepast’ en
‘dwaasheid’ illustreren hoe belangrijk voor auteurs als Hofdijk die term kring was.
Hier stond een kernpunt van het literair-historische beeld op het spel. Wilde men
de mythe van de Muiderkring handhaven én tegelijkertijd volhouden dat
achttiende-eeuwse genootschappelijkheid en Middeleeuwse rederijkerij zeer
negatieve verschijnselen waren, dan was het van cruciaal belang om Hooft en de
zijnen te presenteren als een ‘kring’: een informeel verband van gelijkgezinde
geesten, en geen formeel georganiseerd cultureel genootschap of hiërarchische
‘school’.
Allerlei onderdelen van de Muiderkring-mythe, maar ook de daarbij behorende
vaste terminologie, zijn mede vanuit dit oogpunt te verklaren. Neem bijvoorbeeld
een opmerking als: ‘De rijke en milde Drost liet het zijn gasten aan den disch aan
niets ontbreken; doch wat 't meest naar Muiden lokte was genot van edeler aard:
43
kunst en wetenschap zaten er steeds voor.’ Hiermee benadrukt de auteur dat het
bij de Muiderkring niet gaat om formele ‘leden’ maar om persoonlijke ‘gasten’. En
terwijl kunst en wetenschap hier worden gepresenteerd als hoofddoel, vormt de dis
van de rijke en milde Drost toch datgene waarmee de zin begint. ‘Liefelijke muziek’,
‘geestige kout’, een ‘gulle’ dan wel ‘luisterrijke’ dis, en ‘uitgelezen roemers’. Dit zijn
de termen die steeds terugkeren. De zang van Francisca Duarte is in dit kader
onmisbaar. En natuurlijk ook het eveneens aangenaam-vrouwelijke

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

38
gezelschap van Tesselschade, liefst nog aangevuld met dat van haar zusters en/of
de vrouw van Hooft. En alle gasten lieten zich ‘de pruimen en kersen uit den slottuin
44
wel smaken’.
Wat deze terminologie telkens weer accentueert, is dat het hier niet ging om
formele genootschapsvergaderingen, met hoogstens een kwartiertje pauze voor
een kleine versnapering. Als om elke gedachte aan vergaderingen uit te sluiten,
45
spreken sommige auteurs zelfs liever van ‘feesten’ of ‘letterfeesten’. Maar met die
feesten kon men het nu ook weer niet al te bont maken, want dat zou associaties
kunnen oproepen met de Landjuwelen en andere katholiek-bourgondische
slemppartijen uit de vermaledijde rederijkerstijd. Zo was volgens J. ten Brink nog in
het begin van de 17de eeuw de Amsterdamse kamer De Eglentier ten onder gegaan
omdat er te veel leden kwamen ‘wien het meer om schuimende kroezen dan om
46
fijn letterkundig genot te doen was.’ Vandaar dat de auteurs vaak opvallend veel
47
nadruk leggen op de beschaafd-feestelijke sfeer die op het Muiderslot heerste.
Zeer belangrijk is in dit verband natuurlijk de ‘beschavende invloed’ van
48
Tesselschade. Zij gaf ‘aan alles den bevalligen tooi der echte beschaving’ en droeg
49
zorg voor ‘de beschaving, de verfijning, de veredeling van gedachten en vormen’.
Maar beschaafd of niet, het ging hier in elk geval niet om formele bijeenkomsten,
50
maar om persoonlijke contacten tussen ‘gemeenzame vrienden van Hooft’. Deze
indruk kon nog versterkt worden door de kring consequent niet ‘Amsterdamse’ kring
te noemen - zoals aanvankelijk nog vaak gebeurde - maar ‘Muider’ kring. Men
behoefde dus geen Amsterdammer te zijn om ertoe te behoren. Het criterium was
de persoonlijke relatie met Hooft, en de sfeer was niet die van het meer formele
grotestadsleven maar die van het meer informele platteland. Hooft was gastheer in
een kring, geen leider van een school. Vandaar dat de auteurs van
literatuurgeschiedenissen soms wel vermelden dat tijdgenoten Hooft het hoofd van
zijn kring noemden, maar dat ze zelf deze zo voor de hand liggende woordspeling
51
liever niet gebruiken. In plaats daarvan duikt steevast een term als ‘middelpunt’ of
‘midden’ op. Het Muiderslot vormt in de geschiedverhalen het middelpunt van het
culturele leven in Nederland. Of Hooft vormt als gastheer het middelpunt van een
kring gelijkgestemde gasten.

De Dordtse school
52

Deze benadering van Hooft vormt een opvallend contrast met die van Jacob Cats.
In de vroege literatuurgeschiedenissen wordt nog veelal gestreefd naar een
evenwicht: enerzijds waardering voor zijn verdiensten als ‘volksdichter’ en voor de
rijkdom van zijn kennis en vernuft, anderzijds zuinige opmerkingen over zijn
53
rijmdwang en stopwoorden. Na het midden van de 19de eeuw neemt de kritiek
soms de overhand, waarbij opvalt dat het vooral Cats' karakter is dat het moet
ontgelden. Vaak gebeurt dat in bewoordingen die ontleend lijken aan het befaamde
54
opstel van Busken Huet. Sommige auteurs plaatsen Cats in de Muiderkring - en
inderdaad
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stond hij daar zeker niet verder vanaf dan tal van anderen die men graag op het
Muiderslot liet vertoeven. Toch zag men hem liever niet in dit luisterrijke gezelschap.
Men kon er echter moeilijk omheen dat Cats in zijn eigen tijd ongehoord populair
was en door zijn tijdgenoten hogelijk gewaardeerd werd.
Daarom lag het voor de hand hem hoogstens als zeer incidentele bezoeker van
het Muiderslot te typeren, en hem in de eerste plaats een eigen kring toe te kennen.
In het overgrote gedeelte van de literatuurgeschiedenissen treedt dan ook naast de
Muiderkring een Zeeuwse of Dordtse dichtkring op, met Cats aan het hoofd.
Desgewenst kan dan nog een restcategorie worden gecreëerd met auteurs die niet
in een van beide zijn onder te brengen. Op die manier ontstaat een handzame
indeling. We zien dit bijvoorbeeld bij W. Everts, die paragrafen over ‘de Muiderkring’
en ‘de Zeeuwsche of Dordsche School’ laat volgen door een paragraaf met de titel
55
‘Buiten beide kringen’. Interessant is hier de terminologie. Everts spreekt over twee
kringen, maar duidt de Dordtse toch aan als school. En een andere auteur tekent
bij de bespreking van de Muiderkring zelfs nadrukkelijk aan: ‘Geen school, zoals
56
de later te vermelden Dordsche’. Het karakter van die school van Cats komt treffend
naar voren in de volgende passage:
‘Cats heeft een school gesticht. Vele middelmatige genieen groepeerden
zich om hem, en beschouwden hem als hun voorbeeld en vraagbaak.
Hooger streven dan den Vader nabij te komen, bezielde hen niet, ook zij
beschouwden de lier bij voorkeur ‘als speeltuig tot nut en vermaak’. Van
een zelfstandige ontwikkeling, van een dichterlijke vlucht is geen sprake,
vandaar dan ook, dat de Zeeuwsche en Dordsche poeten geen schitterend
57
figuur maken in de geschiedenis onzer letteren’
Maar beschouwingen als deze roepen de vraag op wie er nu eigenlijk behoorden
tot die strenge school van Cats, waarin bepaald geen feestelijke sfeer heerste,
waarin nooit roemers wijn werden gedronken of muziek te horen viel, en waarin met
harde hand werd opgetreden tegen eventuele verschijnselen van dichtverheffing of
originaliteit. Natuurlijk bestaan er altijd heel wat ‘middelmatige genieën’, maar wat
was hun relatie tot Cats? Een goed uitgangspunt voor de constructie van een
‘Zeeuwse’ school vormde de Zeeusche Nachtegael, een bundel uit 1623 waarin tal
van Zeeuwse dichters zich presenteerden en waarin de naam van Cats herhaaldelijk
58
met ere werd genoemd. Maar, zoals P.J. Meertens het later zou uitdrukken, het
was niet waarschijnlijk dat de medewerkers aan die bundel elkaar ooit elders
59
gezamenlijk ontmoet hadden, ‘dan in de namenlijst die er aan voorafgaat’. Een
lastig punt was bovendien, dat een flink gedeelte van de Zeeusche Nachtegael
gewijd was aan een bezoek dat Anna Roemers Visscher in 1622 aan Zeeland bracht.
De Zeeuwse dichters zwaaiden haar in het ene gedicht na het andere lof toe, en zij
beantwoordde die loftuitingen vriendelijk in diverse gedichten van haar hand. Vooral
Cats komt er bij haar goed vanaf. Dit riep de bizarre complicatie op dat Anna Visscher
eigenlijk de meest voor de hand liggende dichter zou zijn om te benoemen
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tot lid van een school van Cats. En dat terwijl de literatuurhistorici haar nu juist
‘nodig hadden’ als lid van de Muiderkring, waarbinnen ze volgens het gangbare
beeld een glansrol speelde. Hoe meer men Muiderkring en Zeeuwse school
presenteerde als tegenpolen, hoe lastiger het werd om het optreden van Anna
Visscher te plaatsen.
Ook voor het bestaan van een ‘Dordtse school’ van Cats waren (en zijn) weinig
61
of geen concrete aanwijzingen. Het is dan ook begrijpelijk dat de auteurs dikwijls
rijkelijk vaag blijven waar het gaat om de vraag wie er nu eigenlijk tot de Zeeuwse
of Dordtse school van Cats behoorden, en dat ze gewoonlijk maar enkele concrete
namen noemen. Soms beschouwen ze bijvoorbeeld Camphuysen als verwante
geest, maar het is uit hun teksten niet goed op te maken of hij en Cats regelmatig
contact hadden (of elkaar zelfs ooit hadden ontmoet). Een nog sterkere
verwantschap, zonder dat erg duidelijk wordt of er sprake is van onderlinge contacten,
signaleert men bij de Vlaamse pater Poirters, de volksdichter van de zuidelijke
Nederlanden. In tal van literatuurgeschiedenissen wordt Poirters genoemd als een
treffend voorbeeld van Catsiaanse invloed en als een van de belangrijkste figuren
uit de school van Cats:
‘Het kon niet anders of Cats moest een school vormen. Ja, talrijk zijn
diegenen welke zijn richting volgden en welke de Zeeuwsche of Dordsche
school uitmaken. Wij zullen ons vergenoegen met een enkel zijner
leerlingen te noemen, nl. pater ADRIANUS POIRTERS. Hij werd voor de
62
katholieken wat Cats was voor de protestanten.’
Over de ‘talrijke’ anderen horen we niets. Zo kon vader Cats, die toch beschouwd
werd als de Noord-Nederlandse volksdichter bij uitstek, de leider worden van een
school met één leerling: een Vlaamse jezuïetenpater.

't Salich Roemers Huys
Dezelfde problematiek van school of kring speelt ook een opmerkelijke rol in de
beeldvorming rond de Eglentier. Hier verliep de ontwikkeling van de terminologie
en de associatiepatronen in grote lijnen omgekeerd aan die van de beeldvorming
rond Cats.
Eerder wees ik op het probleem dat vele 17de-eeuwse grootheden lid van
rederijkerskamers waren of geweest waren. Bij de ‘grote drie’ uit de tweede helft
van de zestiende eeuw, Coornhert, Spiegel en Roemer Visscher, klemde dit des te
meer, omdat ze beschouwd werden als de ‘hoofden en eigenlijke ziel’ van de
63
Eglentier. Zoals gezegd viel het probleem in hun geval redelijk soepel op te vangen,
doordat men de tweede helft der zestiende eeuw kon typeren als niet meer dan een
periode van ‘voorbereiding’ op de 17de eeuw. Daarom is het interessant dat deze
uitweg voor heel wat literatuurgeschiedschrijvers kennelijk nog onvoldoende is. Zij
verschuiven het accent: de onderlinge contacten van de genoemde schrijvers worden
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gepresenteerd, niet als bijeenkomsten van de rederijkerskamer De Eglentier, maar
als volstrekt informele ontvangsten in de woning van Roemer Visscher, steevast
betiteld als ‘'t salich Roemers Huys’. Men legt dan de nadruk op de laatste decennia
uit het leven van Roemer Visscher, de jaren 1600-1620, die binnen de eigenlijke
17de eeuw vallen. In die tijd ontwikkelde de ‘ronde Roemer’ zich tot een ware
mecenas die zijn huis openstelde voor kunstminnaars van allerlei slag. Voornaamste
attractie waren zijn dochters Anna en Maria Tesselschade, die met hun charmes
en kunstzinnige talenten de ideale gastvrouwen waren. Na de dood van Roemer
Visscher zette Hooft diens traditie van gastheerschap voort op het Muiderslot, waarbij
64
hij om zo te zeggen de dochters overnam van zijn voorganger.
Deze wijze van voorstellen heeft natuurlijk grote voordelen, omdat er een
continuïteit tussen de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw
mee gesuggereerd wordt. Het verbindend principe is dat van het informele
gastheerschap als tegengif tegen de genootschappelijke rederijkerij, met de zusters
Visscher als trait d'union tussen de verschillende perioden. Deze constructie levert
echter ook verschillende problemen op, al was het alleen maar vanwege het feit dat
Coornhert reeds in 1590 overleed. Toch zijn er, vooral in de laatste decennia van
de 19de eeuw, maar weinig auteurs die zich deze kans tot het aanbrengen van een
vloeiende overgang tussen 16de en 17de eeuw laten ontgaan. Neem bijvoorbeeld
de woorden waarmee G.C. Mulder de figuur van Roemer Visscher introduceert:
‘De tweede van het beroemde drietal leden der bovengemelde kamer [De
Eglentier] was Roemer Visscher, een aanzienlijk koopman te Amsterdam.
Hij was aldaar geboren in 1545. Niet alleen om zijn eigen verdiensten,
maar ook bijzonder omdat hij de vader geweest is van twee dochters, die
in onze letterkundige geschiedenis eene eerste plaats toekomt, vordert
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deze beminnaar der letteren onze aandacht.’
Hier is Roemer Visscher als het ware bij zijn geboorte in 1545 reeds de vader van
de twee dochters die pas een kleine eeuw later zo'n belangrijke rol zouden spelen
in de Muiderkring. Iets dergelijks zien we bijvoorbeeld ook in de Beknopte
geschiedenis van Jonckbloet, die het huis van Visscher geheel en al voorstelt als
een Muiderkring avant la lettre. De door mij gecursiveerde termen spreken voor
zichzelf:
‘Hij [Roemer Visscher] was, even als zijne vrienden en geestverwanten
Coornhert en Spieghel, zoo verlicht als gematigd en tevens verdraagsaam
op het stuk van godsdienst; en ofschoon Roomsch-Katholiek gebleven,
ging hij vertrouwelijk om ook met de ijverigste Protestanten, mits zij als
beoefenaars of voorstanders van kunst en letteren zijn gezelschap waard
waren.
Juist daardoor werd het huis van den bemiddelden Visscher het
middelpunt, waar zich de voortreffelijkste mannen van zijn tijd vereenigden,
aangetrokken door den geestrijken vriendenkring, waaronder vernuften
als Coster, Brederoo, Hooft en de aankomende Vondel. Door de gulheid
van den gastheer, en vooral door de aanminnigheid zijner hoogbegaafde
dochters Anna en Tesselschade, werd dat huis het “salich Roemers huys,”
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waarvan Vondel gewaagde.’
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Door op deze wijze continuïteit te schetsen, kon men tevens tegemoet komen aan
een ander potentieel probleem: veel schrijvers uit de Gouden Eeuw waren lang niet
zo gereformeerd als ze volgens de 19de-eeuwse beeldvorming hadden moeten
zijn.

4. Verlicht, gematigd, verdraagzaam
In de zojuist aangehaalde passage over Roemer Visscher is een prominente plaats
ingeruimd voor de gedachte dat hij in godsdienstig opzicht verdraagzaam was. De
reden ligt voor de hand. Zoals al herhaaldelijk bleek, speelt de Hervorming binnen
de beeldvorming rond de Gouden Eeuw een cruciale rol. Om met Hofdijk te spreken:
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Het was de Hervorming die hier moest beslissen - en God was met de Hervorming.
Maar auteurs die de 17de-eeuwse bloeiperiode op een of andere wijze relateren
aan de Hervorming, staan voor de ondankbare taak, te verklaren hoe het komt dat
zovele dragers van de Nederlandse herleving katholiek waren, bleven of zelfs
werden. Dikwijls zwijgt men hierover of vermeldt men slechts en passant de religieuze
gezindheid. Maar opnieuw vormden de grote drie uit de periode van ‘voorbereiding’
een lastig struikelblok. Met name kon men moeilijk heen om het katholicisme van
Roemer Visscher, die toch als gulle gastheer en mecenas een soort voorloper van
Hooft was. In de zojuist aangehaalde opmerkingen van Jonckbloet vinden we dan
ook een tweeledige verklaring. Ten eerste stelt hij dat de gemeenschappelijke
interesses van cultuurdragers alle eventuele religieuze of politieke geschillen te
boven gaan. En ten tweede was Roemer Visscher volgens hem een zeldzaam
verdraagzaam mens. Deze verdraagzaamheid komen we telkens weer tegen. G.C.
Mulder merkt bijvoorbeeld op: ‘Met geschillen over godsdienst en staatkunde liet
Visscher zich niet in, en zelden komen zijne gedichten op die punten neder. Ook
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bleef hij der katholieke godsdienst toegedaan.’ En R.K. Kuipers' zegt in zijn Kleine
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1884) over Spiegel en Roemer
Visscher: ‘Zij waren beiden roomsch-katholiek, maar de studie der classieke
schrijvers en hun eigen gezonde zin maakten hen wars van alle vervolging en
69
partijstrijd op het stuk van godsdienst.’
Dat katholicisme ‘zonder partijganger te zijn’, zoals J. te Winkel het in zijn Overzicht
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der Nederlandsche letterkunde (1882) noemt, is dus essentieel. De
vanzelfsprekende relatie tussen Hervorming en Gouden Eeuw valt immers alleen
maar te handhaven als op een of andere wijze kan worden aangetoond dat alle
groten uit de Gouden Eeuw gereformeerd waren. Dit is evident niet het geval, en
daarom kiest men dikwijls voor een tussenoplossing. Daarbij suggereert men in
feite dat auteurs als Spiegel en Roemer Visscher eigenlijk geen ‘echte’ katholieken
waren, althans, geen katholieken die beantwoorden aan het stereotiepe beeld van
fanatieke geestdrijvers. (En daarmee weekt men hen tevens nog wat verder los uit
het rederijkersmilieu, dat immers gekenmerkt zou zijn door politiek-godsdienstige
pamflettenschrijverij.)
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Hoe wankel deze oplossing is, valt goed af te lezen aan de ambivalente redenering
van de zojuist genoemde Mulder, die zich geroepen voelt de zo voor de hand
liggende tegenwerping zelf naar voren te brengen:
‘Toen de Hervorming in Amsterdam niet meer geweerd werd, had zulks
op de letteroefeningen en op de geheele inrigting der kamer [de Eglentier]
aldaar eenen gunstigen invloed. Niet dat dit aan de Hervorming lag, want
de voornaamste leden, de hoofden en voorgangers Roemer Visscher en
Spieghel, bleven Katholiek en tegen de Hervorming gezind, maar er
ontstond eene vrijheid van spreken en handelen, die den geest een ruimer
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vlugt veroorloofde.’ [curs. GJJ]
Wás de Hervorming dan eigenlijk wel een noodzakelijke voorwaarde voor de bloei
van de letterkunde in de 17de eeuw? Die vraag blijft om begrijpelijke redenen meestal
onbeantwoord.

De katholieke Vondel
Natuurlijk was in dit kader ook Vondels overgang tot het katholicisme een heikel
punt. Evert Wiskerke heeft fraai beschreven hoe de vroegste geschiedschrijvers
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van de Nederlandse letterkunde naar uitwegen zochten. In de hier besproken
schoolboeken worden de verschillende lijnen doorgetrokken. Ten eerste kan men
het hele punt verzwijgen. En in de tweede plaats zijn er allerlei complottheorieën
mogelijk. Vondels dochter Anna zou hem, met hulp van Jezuïetenpaters, hebben
overgehaald tot zijn bekering. Of Vondel zou verliefd zijn geweest op een katholieke
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vrouw, misschien zelfs Tesselschade. In verband met zulke verklaringen probeert
men Vondels bekering vaak naar een zo laat mogelijk tijdstip te verschuiven.
Daarmee kan dan de indruk worden gewekt dat Vondel door zijn hoge leeftijd, de
dood van zijn vrouw, of de torenhoge schulden die zijn losbollige zoon maakte, een
beetje de weg kwijt was geraakt:
‘Wij hebben boven reeds vermeld, dat hem het overlijden zijner
echtgenoote zoozeer getroffen had, dat hij een jarenlangen letterarbeid
der vernietiging prijs gaf. Toen langzamerhand zijne droefheid zich
matigde, versterkte zich zijne neiging voor de Katholieke leer, zoodat hij
op reeds gevorderden ouderdom opentlijk het Doopsgezinde
74
kerkgenootschap verliet en het Katholicisme omhelsde.’
Maar zulke oplossingen, die een zekere seniliteit of geestverzwakking
vooronderstellen, komen al snel in conflict met de chronologie van Vondels leven
(hij was in 1641 al 54 jaar oud maar had nog tientallen jaren werkzaam leven voor
de boeg) en van zijn werk, waarin ‘katholieke’ tendensen al vroeg waarneembaar
zijn. Een andere mogelijkheid is daarom, dat men Vondels stap juist als volkomen
logisch en voorspelbaar voorstelt. Men betoogt dan dat de tegenwerking van
gereformeerde
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scherpslijpers die zijn toneelstukken wilden verbieden, of meer in het algemeen de
anti-kunstzinnige en beeldenstormende mentaliteit van de gereformeerde religie,
kwetsend waren voor de intens kunstzinnige en beeldend-scheppende geest van
Vondel. Deze theorie vinden we onder meer bij J. ten Brink (die overigens ook alle
andere genoemde mogelijkheden oppert):
‘Bedenkt men daarbij, hoe het melancholiesch-sanguiniesch temperament
van den dichter hem telkens in botsing bracht met zijne hervormde
tijdgenooten, hoe zijne kunstenaars-natuur gruwde van den smakeloozen
eeredienst en den boerschen preêktrant der amsterdamsche Kalvinisten,
dan zal men - al de overige omstandigheden in aanmerking genomen geene verwondering aan den dag behoeven te leggen [over Vondels
75
bekering].’
Of, zoals het elders heet, Vondels ‘kunstenaarsgevoel’ werd eerder aangetrokken
door de fraaie kerken en ceremoniën van de katholieken, dan door de ‘streng
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verheven dienst der Protestanten in de naakte bedehuizen’.
Dergelijke opmerkingen lijken mij typerend voor de wat ambivalente houding van
veel protestantse cultuurdragers en literatoren in de 19de eeuw: enerzijds weerzin
tegen het duistere ‘mysticisme’ van de katholieke kunst, maar anderzijds toch ook
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een zeker jaloers verlangen naar de vormenrijkdom en ‘kunstzinnigheid’ daarvan.
Een zo mogelijk nog ernstiger ambivalentie betrof nu juist de kern van de
Renaissance: de herleving van de klassieken.

5. Algemene geestbeschaving en heidensche schijnpoëzie
Eerder citeerde ik Kuipers, die er in zijn Kleine geschiedenis op wijst dat Spiegel en
Visscher beiden katholiek waren en bleven, ‘... maar de studie der classieke schrijvers
en hun eigen gezonde zin maakten hen wars van alle vervolging en partijstrijd op
het stuk van godsdienst.’ Hier worden gezonde zin en de studie der klassieken
geplaatst tegenover de minder gezonde principes van het katholicisme. En inderdaad
was volgens de 19de-eeuwse literatuurhistorici de culturele herleving van de Gouden
Eeuw tweeledig. Zowel in de gedaante van de wedergeboorte der klassieken als in
de gedaante van de protestantse Hervorming maakte de Gouden Eeuw definitief
een einde aan de hegemonie van Rome en aan de daarmee gepaard gaande
onwetendheid, onderdrukking, enzovoort.
In die zin was de herleving van de studie der klassieken dus een heilzame
ontwikkeling. Maar zij plaatste de vaderlandse literatuurhistorici wel voor een
vervelend dilemma. Dezelfde auteur die tien pagina's eerder had gesproken over
de nadelen van Frans-Bourgondische verbastering in de Middeleeuwen, en die tien
pagina's verderop de desastreuze invloed van de Franse cultuur in de achttiende
eeuw zou hekelen, moest nu verantwoorden waarom de invloed van de klassieke
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literatuur en de Latijnse taal zo heilzaam was geweest voor de ontwikkeling van de
eigen, Nederlandse taal en cultuur. Was die klassieke cultuur eigenlijk niet net zo
goed een vreemde smet op het blazoen van de vaderlandslievende Nederlander,
die zo graag herinnerde aan het feit dat zijn voorvaderen zelfs hun land eigenhandig
hadden ontworsteld aan de zee? De verhouding tot de klassieken was al tamelijk
problematisch geweest in de eerste decennia van de 19de eeuw. Toen bekleedden
de Latijnse school en de Latijnstalige universitaire scholing binnen de belevingswereld
van de culturele elite nog steeds een prominente, breed gedeelde plaats. Toch was
al in die tijd een wat vergezocht discours ontwikkeld, waarin de Latijnse taal en de
klassieke cultuur als ‘typisch Nederlandse’ fenomenen werden beschouwd. Met
name de ‘edele eenvoud’ der klassieken werd beschouwd als een typerend trekje
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van de Nederlandse volksaard. In de tweede helft van de 19de eeuw, toen het
gebruik van het Latijn als voertaal op de universiteiten werd afgeschaft, en toen
onder meer het nieuwe, niet-klassieke schooltype van de HBS werd ontwikkeld,
werd het probleem zo mogelijk nog urgenter.
De voordelen van de herleving der klassieken werden beschouwd als evident.
Maar, zo vraagt Hofdijk zich bijvoorbeeld af, ‘... was er aan de andere zijde ook niet
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eenig nadeel met deze voordeelen verknocht?’ Hij noemt dan diverse bezwaren.
Ten eerste bevorderde het classicisme zijns inziens de studie en de oefening ten
koste van de spontane inspiratie. In de tweede plaats trad er een scheiding op
tussen de geleerde en de niet-geleerde wereld, waardoor de literatuur minder goed
aansloot bij de ware volksgeest. Dat laatste bezwaar geldt ook waar het gaat om
de figuren en beelden van de klassieke mythologie:
‘Ten derde, de overneming van dien poëtischen Godenhemel, welken de
dichters in de Grieksche, vooral in de Romeinsche fabelkunde vonden,
ontaardde weldra in misbruik, en hetgeen eerst toevallige verciering was,
werd naderhand een smakelooze opschik, en verkoelde alle geestdrift
voor poëzy. Zoo moest naderhand zelfs Poot [...] zich ook in dit gareel
voegen [...] zoodat tegen het einde der achttiende eeuw deze
tooneelvertooning en dit optreden van Jupijn, Apoll, Neptuun en hunne
medgezellen op het laatst zoo belachelijk was geworden, dat het byna
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van zelve werd nagelaten.’
Dit demonstreert nog eens hoe problematisch de kwestie was. Immers, hoewel
Hofdijk zegt dat het misbruik van de klassieke beelden weldra ontstond, probeert
hij toch de negatieve consequenties op te schuiven naar naderhand: de achttiende
eeuw. Natuurlijk is ook de omgekeerde weg mogelijk. Men kan de negatieve aspecten
van de herleving plaatsen in de fase van ‘voorbereiding’ die van 1550 tot 1600 loopt,
waarna dan de eigenlijke 17de eeuw een grotere vrijheid en meer aansluiting bij
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het ‘nationale’ brengt. Maar wat ook de fasering is die men aanbrengt, het
fundamentele probleem blijft hetzelfde. Het resultaat is een uiterst ambivalent beeld
van de zo hoog geroemde vaderlandse Renaissance. Jonckbloet schrijft over de
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navolging der klassieken zelfs: Men kan zich de algemeene verbreiding van dit
kwaad ter naauwernood voorstellen. Volgens hem berokkende de ‘heidensche
schijnpoëzie’, die bovendien een sterk elitair karakter had, grote schade aan de
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‘algemeene geestbeschaving’. Als dat zo is, dan kan zelfs gezegd worden dat het
wonder van de Renaissance niet zozeer schuilt in de herleving der klassieken, maar
eerder in de herleving ondanks de klassieken:
‘Neemt men dit in aanmerking, dan is het geen gering wonder, dat
desniettegenstaande de Nederlandsche poëzie zulk eene hooge vlucht
kon nemen als zij werkelijk deed.
Maar zoo men al in de moedertaal schreef, de vaderlandsche letterkunde
was toch op een anti-nationalen weg; en hoeveel luister zij ook een tijd
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lang verspreidde, zij kon geene toekomst hebben.’
Jonckbloets betoog op dit punt is vrij extreem, maar elementen van zijn zienswijze
vinden we ook bij tal van andere auteurs. Daarom is het eigenlijk ‘geen gering
wonder’, dat diezelfde auteurs zo blijmoedig een visie konden handhaven waarin
de zeventiende eeuw de bloeiperiode bij uitstek van de vaderlandse literatuur was.
Dit kon alleen maar worden volgehouden door de negatieve consequenties van het
classicisme naar de achttiende eeuw te verschuiven, en door er als vanzelfsprekend
vanuit te gaan dat de bezwaren niet of in mindere mate golden voor de canon van
grootheden uit de 17de eeuw. Zoals J.L.Ph. Duijser het formuleert in zijn Overzicht
van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1890):
‘Ook ontaardde de neiging tot opsiering der poëzie met mythologische
beeldspraak ten langen leste in een manie, die de belachelijkste en meest
smakelooze producten opleverde (18e eeuw). Dit geldt natuurlijk niet van
de uitnemende dichters, die in de eerste helft der 17e eeuw bloeiden en
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onder welke Vondel, Hooft en Huygens de eereplaatsen innemen’ [curs.
GJJ]

Hooft en Vondel
Toch blijft ook de behandeling van grootheden als Hooft en Vondel vaak ambivalent.
Van alle 17de-eeuwers zijn het deze twee, die in de 19de-eeuwse
literatuurgeschiedenissen gewoonlijk het grootste aantal bladzijden en de meest
vleiende typeringen toebedeeld krijgen. Maar tegelijk zijn de beschouwingen over
hun werk herhaaldelijk de plaats waar we de meest felle kritiek aantreffen. In het
geval van Hooft geldt die kritiek natuurlijk onder meer zijn latinistische stijl en
zinsbouw. De stijl van de Historien is ‘gewrongen en overmatig gekunsteld’, en in
zijn brieven geeft hij blijk van ‘valsch vernuft en gehuicheld gevoel, tot kille beelden
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gestold’. Het zijn bepaald geen vleiende typeringen, en wanneer Hofdijk spreekt
over de lof van Hoofts tijdgenoten, die Hooft betitelden als de Hollandse Homerus
86
of Tacitus, sluit hij af met het bitse: Zoo is overdrijving de ziekte van elke eeuw.
Hooft is in een dergelijke optiek wel de grondlegger van het Nederlandse proza, de
grote histo-
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rieschrijver en de gulle gastheer van Muiden, maar hij is ook een sterk overschatte
figuur die op allerlei punten een nadelige invloed uitoefende. Bovendien was hij niet
aardig genoeg tegen Vondel, die hij de overgang naar het katholicisme kwalijk nam.
Nu en dan worden de laatste regels van een betoog over Hooft dan ook gebruikt
om, in tamelijk onvriendelijke bewoordingen, te benadrukken dat hij een minder
grote geest dan Vondel was. Een schriftelijke cursus uit 1873 zegt het zo:
‘Ook als dichter had men hem [Hooft] reeds vroeger dergelijke
hoogdravende titels geschonken, b.v. “hoofd der poëten”, “vader der
Nederlandsche zanggodinnen”, en zoo al meer. [...] Geen vleiende
verering was echter in staat de waarheid te smoren; en de waarheid was,
dat Hooft, als dichter, verre overtroffen werd door een zijner gasten,
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namelijk door Vondel.’
Maar zelfs in beschouwingen over Vondel - die toch een ‘ster van de eerste grootte’
was, ‘de prins onzer dichters’, ‘de grootste lierdichter van zijne eeuw voor ons
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vaderland’ of ‘vader der Nederlandsche dichtkunst’ - regent het soms kritische
opmerkingen. En dat juist waar het gaat om zijn voornaamste werkzaamheid, die
van toneeldichter. Typerend voor de ambivalentie is de onderlinge tegenstrijdigheid
van de twee gebruikelijke redeneringen op dit punt. Enerzijds zoekt men de oorzaak
van Vondels gebreken in het feit dat hij een autodidact was; hoe meer hij dit ‘gemis’
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aan klassieke scholing goedmaakte, hoe meer hij zijn talent ‘veredelde’. Anderzijds
merkt men dikwijls juist op dat Vondel weliswaar nog enigszins in de ban was van
de classicistische kunsttheorieën, die ‘een zekere stijfheid’ met zich meebrachten,
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maar dat hij daar gelukkig toch vaak aan wist te ontsnappen. In dat verband kan
men er natuurlijk ook met waardering op wijzen dat Vondel, als selfmade ‘burgerman
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uit een kousenwinkel’, dichter bij de volksgeest stond dan de ‘aristocratische Drost’.
De ambivalente houding tegenover de herleving der klassieken vormt een
weerspiegeling van een fundamenteel probleem. In Nederland was al rond 1800,
in een vroeg stadium van het denken over de nationale identiteit, het nationale en
‘oorspronkelijke’ volkskarakter gedefinieerd in termen van eigenschappen die men
beschouwde als ‘typisch 17de-eeuws’. Daardoor was als het ware de weg verder
terug, zoals men die bijvoorbeeld in de Duitse verering van de Middeleeuwen volgde,
goeddeels afgesneden. Toch nam in de negentiende eeuw ook in Nederland, mede
onder invloed van het Duitse denken, de belangstelling voor de Middeleeuwen
enorm toe. Bovendien was er nog altijd een grote categorie vaderlanders, zo'n
veertig procent van de bevolking, die van oudsher minder gewend was de Opstand
en de herleving der klassieken te beschouwen als glorieuze overwinningen op de
verwerpelijke praktijken der duistere Middeleeuwen. Was er van hen, de katholieken,
niet een heel andere en wellicht consistentere kijk op de vaderlandse
literatuurgeschiedenis te verwachten?
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6. Een alternatieve benadering: W. Everts' Geschiedenis der
Nederlandsche letteren
Hierboven beschreef ik hoe volgens Jonckbloet de vaderlandse literatuur door de
Renaissance op een ‘anti-nationale weg’ geraakte, waarbij heidense schijnpoëzie
afbreuk deed aan algemene geestbeschaving. Toch is, ondanks alle kritiek, ook
voor hem de 17de eeuw een bloeitijdperk en wijdt hij vele bladzijden aan figuren
als Hooft en Vondel. (Met deze laatste bereikte de Nederlandse dichtkunst volgens
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hem ‘haar zenith’. ) De woorden van Jonckbloet maken ons er echter op attent dat
er in principe een handzaam alternatief voor de gangbare opvattingen over de
vaderlandse literatuurgeschiedenis mogelijk was: een visie waarin de renaissance
geen bloeiperiode, maar juist een periode van verval markeert.
Het is niet verbazingwekkend dat het een katholieke auteur is, bij wie we de meest
radicale tendensen in die richting vinden. W. Everts was leraar Nederlands, later
directeur, van het internaat Rolduc, een opleidingsinstituut voor de katholieke elite.
Zijn Geschiedenis der Nederlandsche letteren (1868-69) ademt een militante,
katholiek-emancipatorische geest. Dit blijkt met name in zijn behandeling van de
Middeleeuwen. Bij hem zijn de kruistochten ‘eene grootsche, indrukwekkende
verschijning in de wereldgeschiedenis’; de Mariaverering is een zeer positieve factor
in de ontwikkeling der beschaving; en ook verzet Everts zich bijvoorbeeld met kracht
tegen de afkeuring die ‘sommige moderne rationalisten’ hebben uitgesproken over
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het Boec van den Houte en soortgelijke legenden. Zijn beeld van de Middeleeuwen
wordt treffend samengevat in de volgende passage:
‘Er bestond toen eene kordate vrijmoedigheid, eene argelooze
openhartigheid, daar wij, in onze gekunstelde samenleving, geen
denkbeeld van hebben. Geheel Europa was, in de onbetwiste eenheid
van zijn onfeilbaar geloof, onder de zegenende hand van Christus' eenigen
stedehouder, aller Vader, als ééne groote familie, welker leden, onderling,
niet altijd naar de regels der strengste broederliefde handelden, ja,
elkander soms openlijk hunne gebreken en zwakheden verweten, maar
zich daarom niet minder oprecht en vurig aan dien familieband hielden
[...] Er bestonden zeker, onder de ledematen en onder de bedienaren der
Kerk, vele en groote misbruiken; maar men bewimpelde ook niets [etc.,
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etc.]’
Vanuit zo'n optiek wordt natuurlijk de waarde van Renaissance en Hervorming al
heel problematisch. Everts zet het woord Renaissance dan ook gewoonlijk tussen
aanhalingstekens. Daarbij is het duidelijk niet alleen de bedoeling deze term te
markeren als een enigszins buitenissige term van vreemde oorsprong. Het is evident
dat er volgens Everts sprake is van een ‘zogenaamde Renaissance’, die in
werkelijkheid een terugval betekende:
‘“Geene beelden meer in de kerk!” riep het Protestantismus: hoe zal men
het beeld dan handhaven in de dichtkunst, bij de Middeleeuwschen zoo
aanschouwelijk, zoo vól beelden, en in de
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godsdienstige en zedelijke bespiegelingen der “Renaissance” zoo
afgetrokken, zoo ijskoud?
“Weg met de Heiligen en Engelen, weg vooral met de Moedermaagd!”,
zoo schreeuwde men; en de kunst verloor hare edelste, lieflijkste harten geestverheffendste idealen, om zich te vergasten aan de ruw zinnelijke,
ja, vuile voorstellingen der mythologie en zich te verlustigen in het ijdele
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poppenspel der goden en godinnen.’
In overeenstemming met dergelijke opvattingen schildert Everts ook de traditioneel
zo positief gewaardeerde pijlers onder de Gouden Eeuw - de uitvinding van de
boekdrukkunst, de ontdekkingsreizen, de toename van de welvaart door scheepvaart
en handel - als uiterst negatieve ontwikkelingen, die desastreus waren voor ‘het
gemoedelijke, het geloovige, het kinderlijk eenvoudige der Middeleeuwsche kunst’.
Daarmee komt een literatuurgeschiedschrijving in zicht die wezenlijk anders is.
De radicale bewoordingen van Everts openen immers de mogelijkheid om het hele
tijdperk vanaf ongeveer het begin der 16de eeuw consequent als vervalperiode af
te schilderen (met eventueel, ter bemoediging van de lezers uit eigen kring, aan het
einde dan nog een katholieke herleving onder Alberdingk Thijm in de negentiende
eeuw). Tal van de hierboven beschreven, moeizame constructies rond de Gouden
Eeuw zouden daarmee overbodig worden. De dateringsproblematiek, de
tegenstrijdigheid van de waardering voor de Renaissance en die voor de ‘nationale’
cultuur, de vraag ‘kring of school?’ - dergelijke kwesties zouden irrelevant worden
binnen een geschiedopvatting die de vaderlandse cultuur na de uitvinding der
boekdrukkunst consequent naar de verdoemenis laat gaan.
Het is dan ook frappant om te zien dat Everts de zo ferm aangezette lijnen niet
doortrekt. Integendeel. Ook hij komt weer, zoals eigenlijk al zijn collega's, aandragen
met de zeventiende eeuw als bloeiperiode en met een heel pantheon aan nationale
letterhelden uit dat tijdperk. Natuurlijk vergt dit enige aanpassingen, maar toch gaat
zijn geschiedverhaal betrekkelijk ongemerkt over in het gebruikelijke discours over
de 17de eeuw - een discours dat in feite ernstig ondergraven werd door het
voorafgaande betoog. Dit heeft hij gemeen met andere katholieke voormannen,
zoals zijn uitgever en vriend Alberdingk Thijm, de vader van Everts' beroemdste (en
lastigste) leerling Lodewijk van Deyssel. Bij de oude Thijm ging een militant-katholiek
streven naar herwaardering van de Middeleeuwen niet alleen samen met een
extreme verering van Vondel (zij het dan de katholieke Vondel), maar ook met een
grote belangstelling voor de Gouden Eeuw in het algemeen.
Dit demonstreert nog eens dat het concept van de zeventiende eeuw als ‘Gouden
Eeuw’ een min of meer onaantastbare positie bekleedde binnen de cultureel-nationale
belevingswereld van de 19de eeuw. Wie zich er niet aan hield, zou zich buiten de
beschaafde samenleving plaatsen als barbaar of landverrader. De culturele
voorhoede der katholieken had er daarentegen alle belang bij om kunst en literatuur
te positioneren als uitingen van de ‘eenheid der Nederlandse cultuur, die eenheid
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onder het Nederlandse volk vooronderstelde’.
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7. Conclusies
In de 19de-eeuwse literatuurgeschiedenissen voor schoolgebruik zien we, in
pregnante vorm en in kort bestek, hoeveel problemen het concept van de Gouden
Eeuw kan oproepen wanneer het ingepast moet worden in een lopend
geschiedverhaal. De schrijvers van deze boekjes ‘erfden’ als het ware van de
laat-achttiende- en vroeg-negentiende-eeuwse culturele activisten enkele betrekkelijk
simpele uitgangspunten en a priori's: 1) De geschiedenis is te verdelen in perioden
van verval en bloei; 2) De Gouden Eeuw was een bloeiperiode; 3) Die gouden ‘eeuw’
valt globaal samen met de 17de eeuw; 4) Na die Gouden Eeuw trad een eeuw van
verval op, waarin verfransing en genootschappelijkheid hand in hand gingen. In die
bezwaren tegen verfransing en genootschappelijkheid herkennen we dan bovendien:
5) De ‘nationale’ taal en cultuur hebben een intrinsieke waarde, die geschaad kan
worden door ‘vreemde’ invloeden; en 6) Het talent van de individuele
kunstbeoefenaar kan gehinderd worden door formeel georganiseerde, collectieve
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kunstbeoefening.
Deze uitgangspunten zijn ieder voor zich vrij gemakkelijk te handhaven. Wie de
redevoeringen van Van der Palm, de gedichten van Tollens of de beschouwingen
van Potgieter bekijkt, krijgt daarom al snel de indruk dat de beeldvorming rond de
17de eeuw als Gouden Eeuw weliswaar soms in strijd komt met de ‘feiten’, maar
dat ze verder uitsluitend voordelen heeft, als handzaam hulpmiddel ter opbouw en
bevestiging van de nationale identiteit. Wie echter met de auteurs van
literatuurgeschiedenissen meedenkt - met name wanneer het gaat om de bewust
simplificerende, handzame schoolboeken - ziet al snel dat het concept van de
Gouden Eeuw niet alleen voordelen heeft. Het kan ook een lelijk struikelblok en een
sta-in-de-weg vormen bij het opzetten van een consistent en overzichtelijk
geschiedverhaal. Dit geldt niet alleen voor de samenhang tussen de verschillende
deel-mythes rond de Gouden Eeuw zelf, maar ook voor de invoeging van die Gouden
Eeuw in het totale geschiedbeeld.
In dit artikel liet ik zien dat de Gouden Eeuw als periode in feite niet goed paste
in het keurslijf van de jaren 1600-1700. Ook bleek dat allerlei onderdelen van de
beeldvorming met elkaar botsten en in strijd raakten. De verwerping van buitenlandse
invloeden, tegenover de waardering voor de klassieken. De smalende benadering
van genootschappelijkheid, tegenover de lof voor de Muiderkring. De visie op de
Middeleeuwen als duistere periode, tegenover de groeiende waardering voor de
Middeleeuwen als vroeger stadium van het volkskarakter. Nil Volentibus Arduum
als symptoom van verfransing, tegenover een verfransing die pas ontstond door de
komst van de Hugenoten. Anna Roemers Visscher als lid van de school van Cats,
tegenover Anna als lid van de Muiderkring. De Hervorming als motor achter literaire
vernieuwing, tegenover het katholicisme van Spiegel en Roemer Visscher. De
rederijkers als handhavers der nationale taal, tegenover de rederijkers als ‘wezenlijke
taalbedervers’. Voor elk van de afzonderlijke visies viel wel iets te zeg-
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gen. Het punt was alleen dat ze moeilijk tegelijk te handhaven waren in één
overkoepelend geschiedverhaal.

Verre consequenties
Veel van de hier besproken 19de-eeuwse literatuurgeschiedenissen lijken dan ook
niet van meet af aan gecomponeerd als een chronologische lijn, van de oude
Germanen tot de eigen tijd. Het lijkt er eerder op dat het concept van de Gouden
Eeuw, inclusief het daarop volgend verval, voor de auteurs een min of meer
onaantastbare, weerbarstige kern vormde, waaromheen de rest van de geschiedenis
slechts met enige moeite kon worden gegroepeerd. We zagen bijvoorbeeld al dat
de Gouden Eeuw niet alleen gevolgd, maar ook voorafgegaan diende te worden
door een periode van verval, en dat daar vaak wat duwen en trekken voor nodig
was. Maar ook voor de verder weg gelegen uithoeken van de literatuurgeschiedenis
had de Gouden Eeuw consequenties.
Zo was er voorafgaande aan de rederijkerstijd natuurlijk weer een bloeitijd nodig.
Die viel nog vrij gemakkelijk te construeren, want in de negentiende eeuw nam de
waardering voor de vroege Middeleeuwen ook in Nederland snel toe. Heel wat
moeilijker lag het met de bloeiperiode die ongeveer een eeuw na de zeventiende
toch wel weer eens zou moeten volgen. Natuurlijk bood de patriottenstrijd een goed
aanknopingspunt en was het jaartal 1795 haast ideaal dicht bij 1800 gelegen. Al
zeer vroeg in de 19de eeuw leefde daarom de gedachte dat men sinds enige tijd
een herleving der letterkunde meemaakte. In overeenstemming daarmee signaleert
bijvoorbeeld Anslijns Schets (1828) in de periode sinds de laatste decennia van de
achttiende eeuw ‘een groot aantal echte kweekelingen der zanggodinnen [...], die
den roem van het gouden tijdperk harer letterkunde voor ons vaderland op nieuw
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hebben doen opdagen’. Maar met dit soort uitspraken stelde men zichzelf voor
een tweetal lastige opgaven.
Ten eerste zagen de auteurs van literatuurgeschiedenissen, naarmate ze de
nadelen van genootschappelijkheid in schrillere kleuren afschetsten, zich in
toenemende mate gedwongen om aan te tonen dat uitgerekend de literatoren uit
de decennia rond 1800 niets met genootschappelijkheid te maken hadden. Het is
dan ook ontroerend om te zien hoe de auteurs nu juist van laat-18de-eeuwse
genootschapsactivisten als Bellamy en Nieuwland allerlei genootschappelijke
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bemoeienissen verzwijgen of wegredeneren. Singeling, die dergelijke manoeuvres
nog tegenkwam in het 20ste-eeuwse Handboek van Knuvelder, constateert ironisch
dat er ‘ergens in de beeldvorming van de achttiende-eeuwse letterkundige
100
genootschappelijkheid iets moet zijn misgegaan’. Dat is volkomen juist. Maar wat
ik heb willen aantonen, is dat dit nauwelijks anders kon, gezien de uitgangspunten
van de auteurs.
Ook een tweede taak was niet eenvoudig: de ‘theoretisch vereiste’ herleving rond
1800 trad uitgerekend op in een periode die betiteld wordt als ‘Bataafs-
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Frans’, en die zelfs een annexatie door Frankrijk kende. Maar het was de
‘verfransing’, die het verval van de 18de eeuw had veroorzaakt. Hoe dan te verklaren
dat er een herleving plaatsvond, juist in enkele van de meest ‘Franse’ decennia uit
101
de Nederlandse geschiedenis? Opnieuw is het boeiend om te zien hoe de auteurs
zich hier uitredden. Onder meer wijzen ze op de toegenomen invloed van de Duitse
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literatuur en cultuur, als heilzaam tegenwicht tegen de verfransing. Die Duitse
invloed was dus kennelijk een heel wat minder vreemde smet dan veel tijdgenoten
rond 1800 nog hadden beweerd, en dan zou volgen uit de algemene waardering
van de literatuurhistorici voor het ‘echt nationale’.
Zoals gezegd zijn de 19de-eeuwse opvattingen over genootschappen nog terug te
vinden in 20ste-eeuwse literatuurgeschiedenissen als die van Knuvelder. Iets
dergelijks geldt voor tal van punten uit de 19de-eeuwse literatuurgeschiedschrijving.
Soms zijn de complicaties zelfs toegenomen. Zo gingen literatuurgeschiedschrijvers
van de 20ste eeuw er nog steeds als vanzelfsprekend vanuit dat er na het verval
van de 18de eeuw een zekere herleving moest plaatsvinden rond 1800. Tegelijk
waren ze er inmiddels aan gewend geraakt zo'n ‘herleving rond 1800’ automatisch
te associëren met ‘de internationale Romantiek’. Vandaar de pogingen om typisch
18de-eeuwse genootschapsleden en encyclopedisten als Bellamy, Nieuwland, Van
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Alphen of Feith om te vormen tot ‘romantici’.
Op die manier kon het 19de-eeuwse concept van de Gouden Eeuw tot in onze
dagen zijn ontregelende invloed blijven uitoefenen op de vaderlandse
literatuurgeschiedenis. Voor een nog altijd relatief klein land bestond een
onverminderde behoefte aan een groots verleden. En waarschijnlijk zal ook de 21ste
eeuw nog wel een tijdje met dat grootse verleden moeten leven.
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Daartoe behoren dus ook leerboeken voor onderwijzers, boeken voor Latijnse scholen (die voor
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41 G. Kuijper Hz., Handleiding, p. 190; A.M. Kollewijn, Aanleiding, p. 157; G.C. Mulder, Beknopte
geschiedenis, p. 163.
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Bordewijk en de joden
Hans Anten
De verhouding tussen joden en niet-joden behoort ongetwijfeld tot de meest
besproken en beschreven maatschappelijke thema's van onze recente en
contemporaine geschiedenis. Tegen het licht daarvan is het opmerkelijk dat de
uiteenlopende literaire verwerkingen van deze veelomvattende thematiek door
twintigste-eeuwse joodse en niet-joodse schrijvers zelden object zijn geweest van
een samenvattende studie. Een zeldzame uitzondering is de monografie die de
joodse historicus J. Melkman in 1964 publiceerde: Geliefde vijand; het beeld van
de jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur. De paradox van de titel duidt
weliswaar op een zekere ambivalentie in die beeldvorming, toch domineert in het
panorama dat Melkman schetst van de naoorlogse literatuur van niet-joodse auteurs
het eenzijdige portret van de ‘goede’ jood, een representatie waaraan medelijden,
schuldgevoel, bewondering en afgunst ten grondslag zouden liggen. In dat
idealiserende verband gaat Melkman onder meer in op proza van Ed. Hoornik, W.F.
1
Hermans, Bert Schierbeek, Willem G. van Maanen en Adriaan van der Veen. Met
name de bestseller Het wilde feest uit 1952 van Van der Veen wordt gepresenteerd
als een roman waarin idealisering van en vereenzelviging met de lijdende joden de
kernmotieven zijn.
In Geliefde vijand is F. Bordewijk (1884-1965) de enige schrijver die in een
afzonderlijk hoofdstuk relatief veel aandacht krijgt. Er bestaat immers geen oeuvre
in de twintigste-eeuwse Nederlandse letterkunde van een niet-joodse auteur waarin
joden en het jodendom prominenter aanwezig zijn dan in het werk van Bordewijk.
2
Zijn relatie tot de joden, aldus Melkman, ‘is op zich zelf een studie waard’, niet het
minst omdat die relatie in een aantal opzichten tegendraads genoemd kan worden.
De terughoudendheid die Melkman in het algemeen zo typerend vindt voor
niet-joodse schrijvers in de eerste helft van de vorige eeuw dat hij van een ‘taboe’
spreekt, die reserve heeft Bordewijk stellig niet aan de dag gelegd door tal van
joodse personages, inclusief stereotyperingen, in zijn vooroorlogse fictie te laten
optreden. En na de Tweede Wereldoorlog krijgt het motievencomplex van jodendom
en antisemitisme steeds nadrukkelijker literair gestalte in een drietal omvangrijke
romans waarvan de teneur allesbehalve uitsluitend filosemitisch is. Die
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omstandigheid zal er mede toe hebben geleid dat sommigen in Bordewijks proza
antisemitische tendensen of zelfs sympathieën onderkenden.
Vanzelfsprekend kon Melkmans excursie niet meer zijn dan een eerste aanzet
tot een beschrijving en analyse van het beeld van de jood in Bordewijks literatuur.
In dit artikel zal ik laten zien wat Bordewijks bijdrage is geweest aan het discours
over de joden en hoe hij daarbij te werk ging, met andere woorden: welke literaire
strategieën hij hanteerde om zijn visies ten aanzien van ‘de joodse kwestie’ gestalte
te geven. Ik zal vooral stilstaan bij de meest saillante momenten uit de ontwikkeling
die is te traceren in Bordewijks representatie van joden en het jodendom. Het accent
ligt, als gezegd, op de door de auteur gehanteerde literaire procédés.
Vanzelfsprekend vormt de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste cesuur in de in
principe chronologische presentatie van een aantal fictionele en niet-fictionele
teksten. Nadere beschouwing van dit corpus en de ten dele niet-literaire
contextualisering ervan bieden inzicht in de nogal verschillende manieren waarop
Bordewijk in de loop der tijd heeft gereflecteerd op aspecten van ‘de joodse
thematiek’.

Voor de oorlog
Bordewijk debuteerde als prozaïst in boekvorm met drie bundels Fantastische
vertellingen in 1919, 1923 en 1924. In deze periode verzuilt de Nederlandse
samenleving zich zodanig in vier grote blokken van protestantse, rooms-katholieke,
sociaal-democratische en liberale of neutrale signatuur dat een weinig homogene
minderheidsgroep als het jodendom - ongeveer anderhalf procent van de totale
Nederlandse bevolking - sterk in de verdrukking komt. In de geschiedschrijving van
de Nederlandse joden in deze jaren domineert het beeld van een joodse
gemeenschapsstructuur in verval door toenemende assimilatie en ontkerkelijking.
Ondanks de wettelijke gelijkberechtiging sedert 1796 zijn joden in sommige
economische sectoren oververtegenwoordigd, bijvoorbeeld in de geld-, lompen- en
diamanthandel, en in beroepen als venter, marskramer, marktkoopman,
groothandelaar en detailhandelaar. De meeste beroepen die door joden worden
uitgeoefend, bevinden zich onderaan de maatschappelijke ladder. En wat betreft
het antisemitisme in Nederland: dat wordt in vergelijking met andere landen (Frankrijk,
Rusland, Polen, Duitsland) meestal gekarakteriseerd als latent, weinig virulent, mild,
3
gematigd en informeel. In de meeste kringen werd antisemitisme als onfatsoenlijk
beschouwd, stelt Dienke Hondius in haar studie Terugkeer. ‘Het was niet gebruikelijk
om antisemitische opinies voor een groter publiek dan in de huiskamer of andere
4
gelegenheden te laten horen.’ Uiteraard zijn er ook in deze tijd uitzonderingen,
zoals de Leidse hoogleraar Bolland, die buiten de intimiteit van dergelijke locaties
zijn antisemitische gezindheid onverhuld ventileerde. Zijn academische les De
5
teekenen des tijds uit 1921 is stellig een proeve van antisemitisch denken,
overeenkomstig de algemene definitie die Van Horzen in 1999 formu-
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leerde: ‘Antisemitisme staat voor een verzameling van zeer verschillende en soms
tegenstrijdige motieven, sociaal psychologische, theologische en economisch sociale,
waaraan één ding gemeenschappelijk is: het in diskrediet brengen van alles wat
joods is en de vaak tot haat oplopende verwerping van mensen, van wie men weet
6
of aanneemt dat het joden zijn.’
Bordewijks vroege belangstelling voor joden blijkt reeds uit het gegeven dat in
zeven van de dertien verhalen die in de bundels Fantastische vertellingen verzameld
zijn aan joden wordt gerefereerd of joodse personages voorkomen. In drie
vertellingen overstijgen ze de rol van marginaal type. De Fantastische vertellingen
zijn voor het merendeel bizar-groteske griezelverhalen. Ze vertonen in hun
wijdlopigheid geen enkele verwantschap met de befaamde stijl van suggestie en
concentratie die Bordewijk in 1931 introduceerde met de korte roman Blokken. Van
bijna heel zijn fictioneel oeuvre kan gezegd worden dat het door en door auctorieel
is. Bordewijks voorkeur voor de auctoriale vertelsituatie is te verbinden met een
functie waarvoor die verteller bij uitstek geschikt is: die van spreekbuis van de auteur.
In zijn naoorlogse proza zal Bordewijk bij monde van de vertelinstantie dikwijls zijn
distantiërend commentaar geven op uitspraken en gedragingen van personages.
De gebundelde fantastische vertellingen echter van de jonge schrijver Bordewijk
vormen een uitzondering op de regel: het perspectief in deze teksten is op één na
dat van een ik-verteller, die een rol speelt in zijn eigen verhaal. Het gevolg daarvan
is dat de lezer bedacht moet zijn op de zogenaamde onbetrouwbaarheid van zo'n
verteller; zijn normen vallen dan niet samen met die van de auteur.
In ‘Wat ik vond bij Baruch Blazer’, het verhaal waarmee de eerste bundel
Fantastische vertellingen (1919) opent, is de ik-verteller een student die in het
introducerende kader van deze raamvertelling een vriendin kennis laat maken met
zijn ‘boekenjood’ Baruch Blazer. Voordat ze naar de handelaar in tweedehands
boeken gaan, geeft de verteller in een lange monoloog zijn badinerende mening
over de klassieken uit de wereldliteratuur, zodat we hem vooral als een nogal pedante
en arrogante jongeman leren kennen. Hij is het dus die het uiterlijk van het ‘geelbleek
7
joodje’ typeert als ‘klein, vet en vuil’ (6, 11) en diens handelsgeest als gewiekst en
‘goochem’. Ofschoon Blazer, aldus de student, geen enkel benul heeft van de
artistieke en commerciële waarde van boeken zorgt zijn instinct ervoor dat hij
financieel niets tekort komt. Blazer zelf denkt daar anders over; hij jammert over de
tegenslagen in zijn persoonlijk en zakelijk leven. Bordewijk laat hem dat doen in
een soort jiddisch plat Nederlands, dat enigszins fonetisch wordt weergegeven. Dus
bijvoorbeeld veel j's achter de s: ‘Zo meheer, zie ik je daar eindelijk weer es? Ach,
je komp midde in de beroerdigheid. Ik bin as gesjlage. Me vrouw vanmorrege in
éne ziek, een versjwering in de keel, veertig grade koors in de sjchaduw.’, enzovoort
(6, 12) Dit humoristisch-realistische procédé om personages uit de lagere
maatschappelijke standen door middel van hun afwijkend taalgebruik te
karakteriseren, zou Bordewijk nog dikwijls aanwenden. Wie er gevoelig voor is, kan
deze schrijfwijze interpreteren als een teken van dédain, als een, weliswaar onschul-
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dig, attribuut uit het antisemitische arsenaal. Hoe het ook zij: arm of niet arm, Blazer
straft het pocherig gedrag van de student adequaat af door hem een boek te laten
aanschaffen dat zijn begroting te boven gaat. Door die aankoop probeert hij voor
zijn vriendin zijn figuur te redden als Blazer hem terecht voorhoudt geen man van
centen te zijn. De woedende student wreekt zich op Blazer door het stelen van een
schrift waarin het verhaal is opgetekend dat weliswaar de kern vormt van deze
fantastische vertelling, maar dat ik hier verder buiten beschouwing laat. Baruch
Blazer is een joods personage dat met behulp van traditionele stereotypen is
getekend. Hij lijkt tal van economische vooroordelen ten opzichte van joden in zich
te verenigen: hij ruikt altijd handel, wil overal voordeel uit halen, is extreem zuinig,
doet alles om zijn klanten te misleiden en te verleiden tot een transactie, is
onbetrouwbaar en argwanend. Toch is van antisemitisme op het niveau van de
schrijver Bordewijk geen sprake. De negatieve stereotypering van joden is immers
afkomstig van een personage wiens vertekende visie niet samenvalt met die van
de auteur. In die zin is Blazer een onbetrouwbaar te noemen personage ten aanzien
van wie de jood uiteindelijk superieur is: tenslotte is niet hij maar zijn tegenspeler
een dief.
In essentie geldt voor de twee andere fantastische vertellingen waar ik kort op
inga hetzelfde. Ook in ‘De joodse cel’ uit 1923 - de titel slaat op een man die de
vorm van een violoncel heeft - is de ik-verteller een niet-jood. Hij blikt terug op
gebeurtenissen die aan het einde van de negentiende eeuw plaatsvonden, in de
tijd dat de Amsterdamse jodenbuurt nog een getto-achtige enclave was. De verteller
put royaal uit het oude repertoire van stereotyperingen om zijn aanvankelijk negatieve
mening over joden te ventileren. Zo noemt hij die buurt een brok uit het ‘kijvende
Oosten’ met bewoners die arm, goor, druk en lawaaierig zijn. De kleine middenstand
aldaar bestaat uit ‘sjacheraars in diamant’. Het af en toe gebruikte presens
accentueert de generalisering: ‘De jodenbevolking, welke te enenmale die
ingetogenheid nopens het eigen huis mist, die de westerse (cursief van mij, HA)
paupers toch nog altijd in zekere mate eigen blijft, spreidt er haar inderdaad wel
ontstellende armoede op een brutale, antipathieke wijze ten toon.’ (6, 174) Het
gedrocht Esquenasy is het cellovormige wezen wiens afzichtelijkheid wordt
gerelateerd aan diens jood-zijn, ‘want joden, die alles naar Europese begrippen
overdrijven, zijn, wanneer zij lelijk zijn, compleet monsters’. (6, 172) Mede door
enige herinneringen van een huisgenoot waarin joden optreden die moreel superieur
zijn aan christenen, komt de verteller tot het inzicht dat zijn minachting van ‘fatsoenlijk
Nederlander’ jegens joden ongepast is. Zijn ogen worden geopend voor iets dat
talloze personages in Bordewijks werk zou gaan fascineren: de schoonheid van het
lelijke. Overigens blijft de terminologie vanuit een hedendaags standpunt bedenkelijk
als ‘de Joodjes’ en een ‘beeldschoon jodenkind’ (een meisje) nu in de context van
schilderachtige armoede worden gesitueerd.
Een soortgelijke preoccupatie legt de niet-joodse ik-verteller aan de dag in
‘Talamon of Ye Olde Bowe’, eveneens uit de tweede bundel Fantastische vertellingen
(1923). Hij - een Nederlandse zakenman - voelt zich aangetrokken door wat hem
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tevens beangstigt: het Londense East End. Die hang naar de ‘sinistere grootheid’
van donker Londen spoort met zijn uitzonderlijk zwaarmoedige en zwartgallige
geestesgesteldheid. In dit verhaal doet de verteller verslag van daar meegemaakte
gebeurtenissen, die in hun lugubere smakeloosheid zijn behoefte ruimschoots
hebben bevredigd. Talamon heet zijn Londense mentor, door wie hij zodanig met
het gruwelijke wordt geconfronteerd dat hij moet toegeven dat diens ziel ‘veel zieker
nog dan de mijne’ is. Dat Talamon jood is wordt nergens met zoveel woorden gezegd,
maar de stereotypen waarmee de verteller deze juwelier (!) beschrijft zijn suggestief
genoeg: ‘Daar stond een klein kereltje, met een vaag olijfkleurig, uitheems getint,
spichtig vogelenbakkesje, een kromme neus, lippen als dunne streepjes leer, en
twee grote, amandelvormige, bruinzwarte ogen, drijvend in een overvloedig-vochtig
en porselein-blauw wit. Een sterke, fanatieke gloed gaf aan die ogen iets
eigenaardigs, dat afstootte en aantrok tegelijk.’ (6, 264) Het beeld wordt
gecompleteerd door het kind van dit ‘vreemd-lelijk ventje’ dat een bijzonder mooi
meisje blijkt te zijn en dat als het prototype Jessica uit Shakespeares The merchant
of Venice gebukt gaat onder het wrede regime van haar vader. Het moge duidelijk
zijn dat het portret van deze duivelse jood wiens activiteiten ik verder onbesproken
laat, terug te voeren is op de psychisch ontwrichte verteller.
In twee van de drie romans waarmee Bordewijk zich in de jaren dertig in de
voorhoede van de literaire avant-garde plaatste, komen bijna en passant joodse
personages, of beter: typen voor. In Knorrende beesten uit 1933, de ultra-korte
9
roman over de omgang van de moderne mens met zijn techniek, krijgt de badplaats
waar de scènes zijn gelocaliseerd kortstondig internationale aandacht vanwege een
conferentie. De financiële commissie daarvan bestaat uit tien bankiers over wie de
auctoriale vertelinstantie het volgende meedeelt: ‘Zij waren altijd samen. Hun zware
vlees dreef 's morgens in een klomp bijeen door de branding, en later waggelde
hun woestijnpas over de parade. Maar twee of drie waren anders. Die hadden de
vergeestelijkte adeldom als het Joodse volk, gelijk nauwelijks een ander, kan
aanwijzen.’ (1, 61) Deze enigszins grotesk-deformerende beschrijving releveert de
eenheid van het collectief. Traditioneel aan joden toegeschreven aspecten als
10
woestijnpas en bankiersberoep zijn van toepassing op ieder, dus allen zullen jood
zijn. De cohesie binnen dit al zeer selecte gezelschap van deskundigen is uitsluitend
in positieve zin aangetast door een nog grotere uitmuntendheid van enkelen. Die
‘vergeestelijkte adeldom’ kan eigenlijk alleen maar door het joodse volk bij zichzelf
worden aangewezen, zo althans interpreteer ik deze moeilijke passage. In de persoon
van het bankierscollectief wordt het jodendom in een gunstig daglicht gesteld. De
garagehulp Bobsien veracht hen weliswaar, maar de vertelinstantie stemt daar niet
mee in. In zijn door rancune en een anti-kapitalistisch gemoed ingegeven
vooringenomenheid gelooft Bobsien dat de meest corpulente bankier in zes gangen
ontbijt. Maar de vertelinstantie corrigeert: ‘in waarheid’ ontbeet de financier met
citroensap!
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Met Bint uit 1934 schreef Bordewijk een van zijn bekendste romans. De hel van
Bints Gideonsbende klas 4D bevat voor leraar De Bree één leerling aan wie hij een
hekel heeft; dat is, zoals hij hem noemt, ‘de vlerk’ Voorzanger. Wanneer De Brec
met de helft van de klas op reis gaat, constateert hij met genoegen dat Voorzanger
er niet bij is. Met zijn uitzonderlijke naam valt deze leerling op temidden van de
‘duivels’ met hun vermaarde klankrijke suggestieve namen. Waarin is hij anders en
waarom mag De Bree hem niet? Dat een personage in Bint met de naam Voorzanger
een jood is zal niet verbazen. Tijdens de strafdag observeert De Bree: ‘Vooraan zat
Voorzanger. Deze was de menselijkste van allen. Hij was een bleke jood met een
bril. Hij dreef een vrijpostige blik door hooggeleerde glazen. Als zijn oog niet brutaal
stak, glinsterden brutaal zijn glazen. Hij was hoogst effen en afwezig, een jong
geleerde. De Bree hoorde dat hij een jong schaakwonder was die simultaan speelde
tegen dertig keien van spelers.’ (1, 91) Zonder twijfel refereert de combinatie jood
en intellect aan het ongunstige clichébeeld van de speciale joodse intelligentie: ‘Zij
werkt ontwrichtend en vreet de verschijnselen aan, is nooit creatief maar in zekere
11
zin parasitair.’ Nu zou Voorzanger, indien hij gebruik zou maken van zijn
buitengewone begaafdheid, zeker een gevaar betekenen voor de pedagogische
principes die De Bree van Bint heeft overgenomen. In Bints onderwijsprogramma
is immers geen plaats voor persoonlijke intellectuele ambitie. Dat Voorzanger
evenwel volledig in Bints keurkorps past, komt omdat hij zich conformeert, omdat
hij als het ware afziet van zijn voorzangersrol, en dat weet De Bree: ‘Voorzanger
kon uitblinken, hij wou niet. Het arbeidsbeeld vertoonde een wonderbaarlijke
uniformiteit. Hij gaf enkel vijven.’ (1, 100) Niettemin blijft de au fond angstige De
Bree in Voorzanger een potentiële bedreiging zien voor het tuchtsysteem. Ik vestig
er de aandacht op dat het negatieve beeld van de jood Voorzanger alleen gestalte
krijgt in De Bree's perspectief. De lezer nu wordt geacht zich een ander beeld eigen
te maken, en daartoe dient hij te letten op het signaal dat het woord menselijkste in
bovenstaand citaat bevat. Want in het waardenpatroon van de schrijver Bordewijk
bezit dit woord met zijn varianten zoals ze in Bint voorkomen een positieve
connotatie. Het menselijke tast de extreme rigiditeit van Bints pedagogiek aan, en
Bints uiteindelijke abdicatie is daar het beste voorbeeld van. Deze robot van staal,
zegt Bordewijk in 1935 in een artikel over zijn roman, doet ‘tot zijn eigen bevreemding
de ontdekking van zijn geweten. In hem is de Icarustragiek. Hij gaat niet, hij valt’.
(11, 441) Of, zoals hij het in een brief, eveneens in 1935, stelt: ‘Zoo heeft het boek
ten slotte toch nog een zekere strekking, maar alléén deze: dat wij bij al wat wij
maken menschen blijven, en op het onverwachtst het hart het kan winnen van het
12
systeem.’
Wanneer Bordewijk in hetzelfde jaar 1935 zich voor het eerst publiekelijk in een
niet-fictionele tekst over joden uitlaat, doet hij dat kort maar krachtig en bepaald niet
terloops. De bundel De laatste eer bevat globaal een verzameling
satirisch-humoristische en meer serieuze grafredes. Het fictionele karakter van de
toespraakjes uit
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de eerste categorie ontbreekt in de tweede: de gestorvene is dan een bekend en
bestaand iemand - bijvoorbeeld Hercules Seghers, César Franck, Louis Bertrand die wordt ‘herdacht’ door een anonieme verteller. Door de vermelding van een
fictieve grafredenaar boven de teksten weg te laten, suggereert Bordewijk hier zelf
aan het woord te zijn, een indruk die wordt bevestigd wanneer men elders door de
schrijver gegeven meningen over dezelfde personen in de beschouwing betrekt.
Een van de aldus herdachte beroemdheden is de in 1932 overleden schrijver Israël
Querido. Van de doden niets dan goeds: aan die meestal in acht genomen regel
heeft Bordewijk zich niet gehouden. Met zijn woordkunstig realisme
vertegenwoordigde de populaire Querido voor Bordewijk een literatuur die hij
verafschuwde en die hij als literair criticus nog dikwijls zou attaqueren. Daarbij
concentreert hij zich principieel op het werk overeenkomstig zijn overtuiging dat de
criticus een soort rechter is, die dus zonder aanzien des persoons zijn vonnis velt.
De beoordelaar, aldus Bordewijk, dient ‘onpartijdig’ of ‘objectief’ te zijn: in zijn kritiek
mag hij zich niet laten leiden door ‘nevengedachten die met kunst niets te maken
13
hebben’ (11, 519), zoals jaloezie, ressentiment of haat. Maar het zou nog enkele
jaren duren voordat Bordewijk dat principe van de critische objectiviteit voor het
14
eerst formuleerde. Met zijn kritiek op Querido in de vorm van een grafrede is
Bordewijk in ieder geval wel erg ver verwijderd van de latere criticus die
voorzichtigheid, lankmoedigheid en objectiviteit hoog in het vaandel had staan.
Bordewijk betrekt niet alleen de persoon van de schrijver in zijn oordeel maar ook
diens jood-zijn. Dat gebeurt op een manier die thans op zijn minst een onaangenaam
gevoel oproept, niet in de laatste plaats omdat het een negatief oordeel betreft. De
toon wordt gezet door de metaforiek van ongedierte en vuil om duidelijk te maken
hoe taai het volgens hem volstrekt talentloos schrijverschap van Querido is: ‘Hij was
als die vagebonden die sterven wanneer zij worden ontluisd’ en ‘In alle zaken van
kunst voltrekt zich op de duur een biologisch zelfreinigingsproces. Doch bij sterke
vervuiling gaat de zuivering langzaam.’ (6, 490) Dan volgt de mededeling dat Querido
een jood was en dat hij daar trots op was. Maar de joden doen er verstandig aan
niet trots op Querido te zijn, immers: ‘Hij behoort tot die joden welke hun volk afbreuk
doen, welke wij onverdraaglijk noemen omdat zij enkel de slechte eigenschappen
van het ras vertonen, en van de goede geen spoor. Hij heeft ook geen joods vuur,
zoals Da Costa of Heijermans, hij is alleen maar joods druk. Hij is verschrikkelijk
druk, zijn lawaai is zijn succes. Hij is er gekomen bij de gratie van zijn grote mond.’
(6, 491) Naast brutaliteit en drukte wijst Bordewijk op de hang naar het extreme in het slechte èn het goede - als een typisch joodse eigenschap: ‘Het is of de
christenheid in de loop der eeuwen het joodse volk tot twee uitersten heeft gedreven,
de overgevoeligen en de overgroven. Of was het er van de aanvang af? Hoe dit zij,
men vindt bij de joden zelden de middelmaat, maar naast prominente kunstenaars
verschijningen van uiterst verval.’ (6, 491) De grafrede eindigt met een even
onverwacht als wrang eerbetoon als Bordewijk de terreur van slecht schrijverschap
opvoert als vergelding voor eens
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ondervonden leed: ‘zo is dan toch tenslotte Querido - onbewust en te goeder trouw
- nog groot in feite: als wreker van veel onrecht aan zijn vaderen begaan. Op zijn
manier, enigermate, heeft hij ons, de kinderen, vergolden wat onze voorgeslachten
misdreven aan zijn ras’.
Het weinig delicate betoog van deze filipicca met zijn oppervlakkige vooroordelen
en gemakkelijke generaliseringen roept thans ongetwijfeld weerstand op. Maar men
dient zich wel te bedenken dat Bordewijk sommige woorden gebruikte voordat ze
hun onschuld definitief verloren. Zo heeft het biologische racisme van de nazi's een
taboe gelegd op wat in de jaren dertig nog gewoon was: het probleemloze gebruik
van het woord ras als synoniem van het etnologische begrip volk. Tevens is het
veelzeggend dat, gelet op de contemporaine kritiek, de meeste tijdgenoten geen
reden vonden de tirade tegen Querido als iets bijzonders op te merken. Nagenoeg
alle critici laten in hun overwegend positieve reacties deze grafrede ongenoemd.
Gerard van Eckeren is het weliswaar niet eens met het literaire oordeel over Querido,
15
maar hij zwijgt over de manier waarop Bordewijk dat inkleedde. Een tweede
uitzondering is C.L. Sciarone, die in zijn bespreking een kort moment refereert aan
de wereld buiten de literatuur. Het zou misschien verstandig zijn geweest, aldus
deze recensent, het stuk over Querido achterwege te laten, overigens niet omdat
hij het met Bordewijks voorstelling van zaken oneens is. ‘Bordewijk heeft hierin
ontegenzeggelijk gelijk, en wat hij zegt, zegt hij juist; doch Querido's dood is een
tamelijk recent feit. Bovendien moet men heden ten dage uitlatingen vermijden,
waarvan bepaalde lieden, wier naam te noemen een beleediging zou zijn voor mijn
16
vulpen, slechts misbruik weten te maken.’ Het is inmiddels voorjaar 1938 als 17
ironie van het lot in De nieuwe gids - de enige bespreking verschijnt waarin
Bordewijk te verstaan wordt gegeven dat hij met zijn stuk over Querido over de
schreef is gegaan. Let wel dat het Bordewijks aanval op de literaire status van
Querido is die de joodse letterkundige Max Kijzer laakt en niet het denken in gunstige
of ongunstige aangeboren eigenschappen, of het hanteren van het woord ras, of
de wijze waarop het jood-zijn in de argumentatie is betrokken. Over dergelijke nu
gevoelige aspecten zegt Kijzer niets. Wel wijst hij op de ‘grofheden’ waarmee
Bordewijk de nagedachtenis van ‘den grooten schrijver’ heeft bezoedeld. Dat hij zijn
afkeer ‘na den dood van Isr. Querido niet heeft verzwegen of althans in deze
afkeurenswaardige termen gelucht, kan men hem wel ten zeerste kwalijk nemen.
Van een fatsoenlijken collega mag men iets anders verwachten. Thans heeft hij zich
18
in mijn oogen als mensch voorgoed gediskwalificeerd’.
Als gezegd bevat De laatste eer ook fictieve grafredes, en in één daarvan wordt
de handelaar in oud-ijzer en oude kleding Sussmann Barnaszaszuwsky herdacht
door zijn neef ‘Morits de Brillesjlijper’. (6, 464-466) De dik aangezette clichés van
de naamgeving, het beroep en de fonetische schrijfwijze harmoniëren volledig met
de stereotypering in het toespraakje over geld en oplichting. Vorm en inhoud
bevestigen zo in deze milde satire enkele bekende vooroordelen die Bordewijk met
zijn lezers zal hebben gedeeld.
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Het laatste joodse type in Bordewijks fictie van voor de oorlog dat ik hier noem is
Esther de Leonards, de ‘koningin’ van het Keizerrijk. In het gelijknamige verhaal uit
de bundel De wingerdrank (1937) treedt deze zigeunerachtige ‘oosters-mooie jodin’,
zoals ze getypeerd wordt door de vertelinstantie, een kort moment op als een positief
contrastfiguur. (6, 609-611) Als enige belichaamt zij met haar kleurigheid,
beweeglijkheid en goede manieren een vitaliteit die niet is aangetast door de
deprimerende traagheid en grauwe armoede - het verhaal speelt aan het einde van
de negentiende eeuw - van de steeg het Keizerrijk.
In de loop van de jaren dertig begonnen de joden in Nederland zichtbaarder te
worden. Met name de komst van joodse vluchtelingen voor de nazi's zorgde daarvoor.
De Nederlandse regering stelde zich op het standpunt dat de opvang van deze
immigranten geen overheidstaak was, maar een aangelegenheid voor particuliere
instanties. Protesten tegen het restrictieve toelatingsbeleid werden gepareerd met
het antisemitisme-argument: hoe meer joden aanwezig zouden zijn, hoe groter de
kans op het aanwakkeren van antisemitisme. Dit op zich niet onjuiste argument
maskeerde veelal wat eveneens ten grondslag lag aan de aarzelende en
terughoudende houding van veel niet-joden èn joden: angst voor Überfremdung.
Angst voor een te groot aantal joodse vreemdelingen en het daarmee
samenhangende gevaar van toenemend antisemitisme riepen ook in joodse kringen
irritatie en weerstand op. Door deze ontwikkelingen stagneerde het proces van
assimilatie en integratie van de joodse gemeenschap. Het vluchtelingenprobleem
activeerde antisemitische tendensen, de verhouding tussen joden en niet-joden
raakte allengs meer gespannen; de positie van de joden in de samenleving ging
19
een ‘kwestie’ worden die velen bezighield.
Over ‘de joodse kwestie’ verscheen in deze jaren een groot aantal publicaties
waarin de meest uiteenlopende ‘oplossingen’ voor ‘het probleem’ of ‘het vraagstuk’
werden aangedragen. Aan dit maatschappelijke debat heeft Bordewijk toen niet
meegedaan, maar jaren later, in Noorderlicht uit 1948, reflecteert hij alsnog uitvoerig
via de fictionele omweg op deze vooroorlogse actualiteit. De omstandigheden die
‘het joodse vraagstuk’ hadden doen ontstaan, evoceren de maatschappelijke context
waarbinnen bepaalde gedragingen en gebeurtenissen in deze roman hun betekenis
krijgen. In het bijzonder de thematisering van het antisemitisme - het verhaal is
gesitueerd in de tweede helft van de jaren dertig - krijgt reliëf tegen de achtergrond
van enige bijdragen aan de polemiek over ‘het jodenprobleem’. Daarin valt op hoe
vanzelfsprekend joden werden gezien als ‘anderen’ in velerlei opzicht, wier relatie
tot niet-joden complicaties met zich meebracht ten aanzien waarvan de voorgestelde
remedies sterk verschilden. Op bijdragen van joodse zijde ga ik niet in, maar het
spreekt, denk ik, voor zich dat een assimilant andere perspectieven heeft dan een
zionist, en dat een liberaal de accenten anders legt dan een orthodoxe jood. In de
niet-joodse publicaties dient men eveneens onderscheidingen aan te brengen.
Wanneer men dat achterwege laat, is het gevaar van
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het inflatoire gebruik van het begrip antisemitisme allerminst denkbeeldig.
Hoezeer de ‘ook in Nederland geconstateerde, wijd verbreide, vage maar vrij
20
algemeen aanvaarde vormen van antisemitisme’ langzamerhand in meer
onverhulde versies zichtbaar werden, illustreert een boek als Het antisemitisme
21
critisch bezien uit 1933. Wat in het voorwoord wordt aangekondigd als een
onpartijdige studie blijkt gaandeweg onversneden propaganda te zijn voor het Duitse
nationaalsocialisme. Met angst voor het communisme als drijfveer en zich beroepend
op de autoriteit van Bolland, Wagner, Ford, Goebbels en Hitler bespreekt de auteur,
E. Engberts, de joden als de kracht die verantwoordelijk is voor iedere misstand. In
de karakterisering van het jodendom blijft geen sjablone onbenut om de ‘goede
zaak’ van de nationaal-socialistische ‘rasbescherming’ te rechtvaardigen.
Iets meer gemaskeerd is het antisemitisme in een artikel dat in 1939 in De gids
22
verscheen, zij het met een noot van bedenking van de redactie, die het streven
naar neutraliteit en onpartijdigheid het zwaarst liet wegen en daarom instemde met
publicatie: de schrijver zet immers denkbeelden uiteen ‘die men, helaas, zelden of
nooit op zoo waardige, ernstige en objectieve wijze hoort bepleiten’. De oplossing
die A.F. Zwaardemaker voor de ‘onbeschrijflijke tragiek’ van het joodse probleem
ziet is een drastische: de vrijwillige of anders gedwongen emigratie van alle joodse
vluchtelingen naar een tweede ‘Jewisch Homeland’, naast dat in Palestina. Tot het
moment dat deze ‘grootsche kolonisatie-beweging’ haar beslag krijgt, zou men
zionisme moeten stimuleren, elk streven naar assimilatie moeten uitschakelen en
naturalisatie in een West-Europees land wettelijk onmogelijk moeten maken. Als
voorbereiding op de emigratie pleit de schrijver voor concentratie in Nederland van
de ‘volksvreemde elementen’ op locaties ver van de grote steden en met een scherpe
controle, dit vanwege de ‘neiging, het Joodsche ras eigen, van naar de groote centra
te trekken’. Het beleid van de Nederlandse regering week overigens niet erg af van
Zwaardemakers advies: in oktober 1939 werd in het afgelegen Drente het Centraal
Vluchtelingenkamp Westerbork in gebruik genomen voor de opvang van uit Duitsland
gevluchte joden. De bewegingsvrijheid van de bewoners was onderworpen aan een
streng regime.
Ook de dichter H. Marsman verdiept zich in het ‘jodenvraagstuk’, en ook hij komt
tot de conclusie dat assimilatie beter achterwege kan blijven en dat zionisme de
23
enige richting is die uitkomst biedt. Maar zijn argumenten zijn andere dan die van
Zwaardemaker. Het is juist uit een gevoel van sympathie en spijt dat Marsman in
eerste instantie voor de joden assimilatie afwijst, omdat symbiose volgens hem op
den duur de ondergang van het jodendom zou betekenen. Daarbij is Marsman ervan
overtuigd dat de verschillen tussen joden en ‘ons’ of tussen joods en ‘westers’
denken zo onoverbrugbaar en onoplosbaar zijn gebleken ‘dat een samenleven als
het eenigszins kan, beëindigd en vermeden moet worden’. Het onderscheid tussen
joden en niet-joden drukt hij uit in termen van afkomst en bloed die verraden dat hij
daarin gelooft. Als een jood zijn godsdienst en cultuur verliest, aldus Marsman,
behoudt hij nog altijd zeer veel superieure ‘overgeërfde ras- en geesteseigen-
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schappen’ zoals een apart soort scherpzinnigheid, een uitzonderlijke begaafdheid
voor vrijwel alle intellectuele beroepen en een opmerkelijk aanpassingsvermogen.
Toch moet Marsman hebben voorvoeld dat de beschuldiging van antisemitisme op
de loer lag. Aan het slot van zijn open brief uit 1936 ‘over de joodsche kwestie’
benadrukt hij dat zijn besef van joodse ‘vreemdheid’ geen antisemitisme is, ‘hoewel
het, indien het zijn intellectueele rechtvaardiging zoekt in een bewering van joodsche
24
inferioriteit, er ongetwijfeld toe kan leiden’.
Tenslotte sta ik stil bij het boek Anti-semitisme en jodendom; een bundel studies
25
over een actueel vraagstuk, dat in 1939 verscheen. Onder redactie van de
Amsterdamse hoogleraar in de wijsbegeerte H.J. Pos belichtte een keur van
prominente niet-joodse intellectuelen - alleen de historicus J. Presser is joods - voor
een groot publiek het antisemitisme vanuit tal van wetenschappelijke en artistieke
disciplines. Met deze uitgave wil men een front vormen ‘waarin vrije wetenschap en
onbevooroordeelde gezindheid het opnemen tegen een door haat ontketende
26
campagne’. De algemene strekking van de bundel is er een van begrip en tolerantie;
ze behelst een pleidooi voor wat vanzelfsprekend zou moeten zijn: de volledige
acceptatie in gelijkwaardigheid van de joden. Maar hoe geloofwaardig en overtuigend
zal deze boodschap zijn overgekomen bij de gemiddelde lezer die in deze geleerde
context wordt voorgelicht over het antisemitisme in relatie tot biologie of psychologie?
In het hoofdstuk ‘Het antisemitisme van biologisch standpunt’ constateert dr. P.J.
Waardenburg niet ten onrechte dat bepaalde deugden en ondeugden zowel bij
joden als niet-joden voorkomen. Het beeld dat hij van de jood schetst, voert echter
vooral tot de clausule: maar sommige ondeugden bij de joden wat meer. Belicht
worden onder meer de volgende negatieve stereotypen: luidruchtigheid in woord
en gebaar, weinig eerbied voor het plechtige (‘De Jodenkerk is spreekwoordelijk’),
het veronachtzamen van de uiterlijke verschijning (‘Zij zien er dan slordig,
ongesoigneerd, soms onappetijtelijk uit, als in den ghettotijd. Zij hebben vaak
platvoeten en een sleependen gang’), en oneerlijkheid (‘er moet haast wel iets in
den aard van vele Joden liggen, dat - gevoegd bij de vaak benarde omstandigheden
- knoeien, sluwe berekening en misleiding bij hen begunstigt.’) De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat de schrijver op onderdelen joden exclusiviteit onthoudt: ‘Men kan
toegeven, dat Joden op het gebied van pers en litteratuur, tooneel en film en
sexualiteitswetenschap, stellig niet altijd zegen hebben verspreid, maar ook vaak
decadentie en demoralisatie hebben bevorderd. Maar gaan anderen op deze
27
gebieden vrij uit? En is dit een aardkwestie?’
Dezelfde ambivalente voorstelling van zaken kenmerkt het hoofdstuk ‘Het
antisemitisme als psychologisch verschijnsel’ van dr. J. van der Spek. Zijn
karakteristiek van de joden concentreert zich op het anders-zijn van de joden, omdat
hij daarin een van de oorzaken ziet van het zijns inziens abjecte antisemitisme. Van
der Speks opsomming bevat onder meer deze typische eigenschappen: ‘de vroegere
rijping van het geslachtsleven, de snellere verlepping, het sterk sensueele, hun
voorkeur voor zoetheden, lekkers, maar ook voor de zuurkraam enz. [...] hun vlugger,
meer
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analyseerend dan synthetiseerend begrip, hun dikwijls brutaal onbescheiden grooter
indringingsvermogen, hun nuchter, scherp oordeel, hun streng kritische instelling,
welke van geen compromissen wil weten. Ghetto-eigenschappen zijn: hun argwaan,
28
hun jaloezie, hun vervolgingswaan, hun listigheid, hun gemis aan eenvoud.’ Hoe
‘onschuldig’ zijn dergelijke passages in een publicatie waarvan de teneur
ondubbelzinnig doorklinkt in het slot van Van der Speks hoofdstuk?: ‘Moet ik nog
zeggen dat het antisemitisme als inhumaan, als onchristelijk absoluut verwerpelijk
is?’

Na de oorlog
Centraal in de roman Noorderlicht staat het ernstige spel van de krachtmeting tussen
Aga Valcoog en Hugo van Delden, directrice en commissaris van De Leydsche
29
Ijzerhandel. De confrontatie tussen deze uitzonderlijke figuren vindt plaats in de
jaren 1935 tot 1938, en de maatschappelijke onrust en dreiging van die tijd laat
Bordewijk nadrukkelijk meespelen, onder meer in de creatie van een antisemiet als
hoofdpersonage. De keuze daarvoor is tegendraads te noemen in het licht van de
naoorlogse geladen stilte tussen joden en niet-joden, een zwijgen dat meer dan ooit
een taboe legde op openbare manifestaties van antisemitisme. Ik kom daarop terug.
Nogmaals: Noorderlicht verscheen in 1948 en is dus een naoorlogse representatie
van een vooroorlogs debat.
Anders dan de meeste critici beschouwde Bordewijk niet Aga Valcoog maar de
antisemiet Van Delden als dè hoofdpersoon. Kort voor zijn dood zou hij zelfs beweren
dat deze Van Delden ‘onze beste romanfiguur’ was (13, 440) De reden daarvoor is
gelegen in de omstandigheid dat dit romanpersonage in hoge mate beantwoordt
aan Bordewijks naoorlogse ideeën over dragende romanfiguren, en zo bezien is
Van Delden een uiterst geslaagde schepping. Hij vertoont immers de psychische
complexiteit en raadselachtigheid die Bordewijk in zijn kritisch proza van na de
oorlog telkens opvoert als de dominante elementen in de personageopbouw.
Vergeleken met de eenzijdige fanatica Aga Valcoog is Van Delden veel
ongrijpbaarder en daardoor interessanter. Bordewijk nu laat deze visie op zijn
hoofdpersoon in de roman vertolken door het personage Adeline de Valleije Oofke,
Van Deldens verloofde en echtgenote. Daarmee geeft ze de belangrijkste motivatie,
zoals nog zal blijken, de relatie met hem niet te verbreken, ondanks haar afschuw
van diens antisemitische gezindheid. Adeline wordt gepresenteerd als een
verstandige, moderne jonge vrouw die in een aantal opzichten de normen
vertegenwoordigt die de roman stelt. Alleen al het gegeven dat zij zich distantieert
van de hoogmoed van haar patricische familie maakt haar in deze roman een
‘betrouwbaar’ personage met eenzelfde maatschappelijk bewustzijn als de auctoriale
vertelinstantie - in het vervolg kortweg de verteller genoemd -, het vehikel bij uitstek
van Bordewijks opvattingen.
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Het antisemitisme van Van Delden is in de secundaire literatuur vulgair en
30
proletarisch genoemd. Het zijn adequate termen voor de platvloersheid van zijn
voor de hand liggende discriminerende generalisaties. De overtuiging bijvoorbeeld
dat Amsterdam te veel een jodenstad wordt, onderstreept hij met de volgende
uitweiding: ‘“Het schijnt dat de joden zich gauw vermenigvuldigen. Maar elke jood
afzonderlijk doet het nog gauwer. Als er tien joden bij mekaar staan, dan denkt ieder
argeloos mens dat het er honderd zijn. En dan nog de bekende waggelgang, zoals
je weet de nalatenschap van de voorvaderen, die van steen tot steen door de Rode
Zee stapten. Ik begrijp bij God niet wat ze in onze nauwe straten zoeken... Geef die
lui een Sahara...”.’ (3, 424) Evenmin origineel is het cliché van de omkering van
oorzaak en gevolg, het blaming the victims dat slachtoffers voorstelt als schuldigen
aan eigen en andermans lot. Van Delden legt dus de oorzaak van de oorlogsdreiging
bij de joden met het ‘goedkope en valse’ argument - de veroordeling is afkomstig
van de verteller - dat ‘zo er in Duitsland geen joods vraagstuk had bestaan, de
wereld van Duitsland ook niets te vrezen zou hebben gehad’. (3, 672)
Behalve de joden haat Van Delden, zij het in mindere mate, de Duitsers. Deze
toen maar ook tijdens en vlak na de bezetting niet ongebruikelijke combinatie keert
terug in de hoofdpersoon van Bordewijks volgende roman, De doopvont uit 1952.
Bordewijk heeft dikwijls literair gestalte gegeven aan zijn met de oorlog
samenhangende hartgrondige afkeer van Duitsland en de Duitsers. In Noorderlicht
laat Bordewijk Van Delden daarvan al op drastische wijze getuigenis afleggen. De
generaliserende typeringen die Van Delden in de jaren dertig van de Duitsers geeft,
31
vinden we terug in het standaardrepertoire van het naoorlogse Duitslandbeeld.
Zonder corrigerend tegenwicht van de verteller of een betrouwbaar personage wordt
inzicht gegeven in Van Deldens denkbeelden: ‘Zijn ontleedkundige geest legde in
een ommezien de voosheid bloot van alle slagzinnen die daarginds geloofd werden
als kruiswoorden. Hij vond de Duitser belachelijk; het zich noemende herenvolk was
het grofste volk dat ooit op aarde had geademd; aan zijn hoofd had zich deswege
de plebejer par excellence gesteld. Maar hij vond de Duitser ook griezelig belachelijk,
angstwekkend belachelijk; hij zag het gevaar van een massa voor wie politiek een
woord is dat ze niet begrijpt, die aan de wezenlijke politiek, welke schakering inhoudt,
nooit toe is gekomen [...] Hij zag het gevaar van de stootkracht ener gedweeë massa
welker ideaal het is machine te wezen. Voor het eerst in de geschiedenis der wereld
was er een echte robot opgestaan, ridicuul en verschrikkelijk.’ (3, 708/709)
Overigens vindt Van Delden de Duitser wel goed genoeg om er aan te verdienen.
Met zijn schimmige handelstransacties komt het twijfelachtige gezelschap in beeld
dat zijn antisemitisme ten dele verklaart, althans zo denkt hij er zelf over: ‘Hugo
vond dat iets van antisemitisme, aangelengd, naar vaderlandse traditie, met
erkenning ook van het goede in de jood, gekleed stond in deze tijd, en een
bescheiden reclame voor zijn eigen persoon beduidde, -tenminste in de zakenkringen
waarin hij verkeerde.’ (3, 480) Antisemitisme als een mode die in bepaal-
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de kringen tot voordeel strekt: Adeline gruwt van dergelijke beweringen die zij
overigens niet in twijfel trekt. Daarnaast legt zij, gelet op de verdere gebeurtenissen
in de roman, het als juist te taxeren verband tussen de toenemende oorlogsdreiging,
de groeiende onrust en vrees bij Van Delden, zijn oplopende haat en het aanwijzen
van een zondebok. Zij ziet in ‘dat zijn neiging samenhing met de druk die Duitsland
op de wereld legde, en met de spanningen die, hoe meesterlijk verborgen, zij in
hem ried. Zijn beklemming, zijn angst - hij reageerde het af in zijn antisemitisme’.
(3, 672) Zoals gezegd wint Adeline's oprechte walging van Hugo's antisemitisme
het in zekere zin niet van haar fascinatie voor zijn ondoorgrondelijkheid, waarvan
de manifestaties hier buiten beschouwing blijven. Het raadsel boeit haar in ieder
geval zodanig dat ze toch trouwt, en dan neemt de berusting - niet de acceptatie van de echtgenote het over van de ergenis en opstandigheid van de verloofde.
In tegenstelling tot het genuanceerde portret van de antisemitische nouveau riche
32
Hugo van Delden, blijft het object van zijn haat, de jood, een abstract collectief dat
in het personage Joziasse geen individualiserende trekken krijgt. In Bordewijks fictie
van voor de oorlog is de jood niet meer dan een type, en dat blijft zo in Noorderlicht.
Joziasse, boekhouder bij De Leydsche IJzerhandel, is geen zelfstandig optredend
personage; er wordt alleen maar óver hem gesproken. Hij is slechts een pion in het
machtsspel tussen Van Delden en Valcoog. Op een van de laatste bladzijden van
de roman staat de onthulling dat de inmiddels door Aga weer aangenomen
boekhouder door Van Delden in de eerste plaats werd ontslagen omdat hij een jood
is.
Het antisemitisme en de joden bleven Bordewijk intrigeren. In twee van de vier
romans die hij na Noorderlicht nog publiceerde, reflecteert hij uitvoerig op dit
motievencomplex. Een cruciaal verschil met Noorderlicht is gelegen in de historische
tijd: de verhaalde gebeurtenissen in De doopvont en Bloesemtak (1955) vinden na
de Tweede Wereldoorlog plaats. Bordewijk is dan inmiddels een van Nederlands
meest vooraanstaande auteurs en ook voor het grote publiek is hij geen onbekende
wegens het succes van zijn roman Karakter (1938), waarvan in 1953 de elfde druk
werd opgelegd. In dit verband mag tevens niet onvermeld blijven dat de jurist en
schrijver Bordewijk voorzitter werd van de in 1945 ingestelde ereraad voor de
letterkunde, het zuiveringscollege, met onder anderen H.J. Pos en de dichter Nijhoff
als leden, dat van collaboratie verdachte letterkundigen beoordeelde en eventueel
een straf oplegde.
Mei 1945 betekende voor joden veelal geen bevrijding. Wat de historica Hondius
in haar boek Terugkeer uit 1990 reeds nauwkeurig documenteerde, wordt zonder
meer bevestigd in het rapport van de commissie-Van Kemenade over het
rechtsherstel na de oorlog, dat in januari 2000 uitkwam: de houding van de overheid,
die het haar niet onbekende gelijkheidsbeginsel hanteerde en zo het bestaan van
een joods probleem ontkende, haar houding ten aanzien van de joden is te typeren
met de sleutelwoorden onverschillig, legalistisch, formalistisch en bureaucratisch.
De joden werden geconfronteerd met een maatschappelijk klimaat waar-
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in de doorwerking van de tweedeling tussen joden en niet-joden merkbaar was in
33
manifestaties van openlijk antisemitisme waarvan Hondius vele voorbeelden geeft.
Ook andere mechanismen hebben ertoe bijgedragen dat het antisemitisme kort na
de oorlog een opleving kende. Na de bevrijding waren illegaliteit en verzet de norm
geworden, en dus is het niet verwonderlijk, zo meent Presser, dat ‘zovelen, die deze
plicht verzaakt hadden, zich wreekten op degenen, die hen aan dit tekortschieten
34
op zo pijnlijke wijze herinnerden: de overlevende Joden’. En dan valt in herrijzend
Nederland de grote stilte, het ongemakkelijke zwijgen in de periode van het
35
‘verborgen verwijt’ van joden en de ‘verholen schaamte’ van niet-joden. Aan die
periode kwam pas in de jaren zestig een einde, wanneer het Eichmann-proces en
vooral de publicatie van Pressers Ondergang de vervolging en vernietiging van de
36
joden een centrale plaats in het publieke debat geven.
De wijze waarop van joodse zijde het onvoltooide verleden verwerkt wordt, is zeer
uiteenlopend: van volledige verloochening van een joodse identiteit tot het zich
terugtrekken in de exclusiviteit van een joodse gemeenschap. Het zijn reacties van
woede, haat, verbittering, wantrouwen en argwaan, maar ook van angst, vertwijfeling,
vervreemding en zelfhaat. Van niet-joodse kant zwijgt men niet alleen uit schaamte,
verlegenheid, onmacht of schuldgevoel, maar ook uit desinteresse en de wens het
verleden te vergeten en te verdringen. Het is niet het minst deze maatschappelijke
context van een precaire wederzijdse gevoeligheid waardoor de naoorlogse
37
verhouding tussen joden en niet-joden zo met taboes beladen raakte. In de
thematisering van die relatie door niet-joodse schrijvers domineert het beeld van
de jood als slachtoffer, met wie de niet-jood als vergelder van het kwaad zich
38
vergaand tracht te identificeren. Het problematische van zo'n poging tot
vereenzelviging vormt de kern van Van der Veens Het wilde feest uit 1952, de
39
bekendste roman in dit genre. Eveneens in 1952 verschijnt de monumentale roman
De doopvont. Bordewijk verdisconteert daarin zijn visie op de naoorlogse joodse
problematiek, een visie die nogal afwijkt van de idealiserende optiek waarvoor Van
der Veens roman model staat.
Een sympathieke antisemiet, kan dat? Volgens Melkman wel; hij gebruikt het
opmerkelijke adjectief voor de hoofdpersoon van De doopvont: ‘zijn Jodenhaat gaat
40
niet diep en wordt overtroffen door zijn menselijke gevoelens.’ Met Amos de Bleeck
heeft Bordewijk een romanfiguur gemaakt die tal van extreme tegenstrijdigheden
in zich verenigt. Geheel overeenkomstig Bordewijks poëticale principes heeft de
zeventigjarige aristocraat De Bleeck een ambivalente karakterstructuur; in hem komt
‘het samengestelde in de eigen mens’ (8, 351) ruimschoots aan bod. De tegendelen
in dit complexe personage getuigen van een morele superioriteit èn een abjecte
geestesgesteldheid. De normen en waarden die de roman stelt, dicteren dat De
Bleecks antisemitisme zeker tot de laatste en diens anti-Duitse gezindheid
waarschijnlijk tot de eerste categorie behoort.
In De doopvont zijn antisemitisme en jodendom geen kernmotieven. Tegen de
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achtergrond van fluctuaties in de sociale rangorde aan het einde van de jaren veertig
- neerwaarts voor de hogere en opwaarts voor de lagere standen - belicht Bordewijk
primair het menselijke tekort van enige vertegenwoordigers van de aristocratie aan
41
de hand van drie min of meer mislukte huwelijken. Ik beperk me hier tot een korte
bespreking van de wijze waarop Bordewijk de motieven antisemitisme en jodendom
heeft geïntegreerd in het ideologische standpunt dat de roman beheerst. Al in het
begin van de roman introduceert de alwetende auctoriale vertelinstantie (in het
vervolg: de verteller) het antisemitisme van de protagonist in de vermelding dat De
Bleeck en zijn dienstmeisje Frieda er niet van op de hoogte zijn dat haar vader een
jood is. ‘Zou De Bleeck het geweten hebben, dan hadden moeilijkheden niet kunnen
uitblijven, want hij was antisemiet.’ (4, 24) Pas honderden bladzijden verder wordt
het moment beschreven dat De Bleeck deze waarheid te horen krijgt. Dat de
aangekondigde moeilijkheden dan achterwege blijven, zal voor de oplettende lezer
ondertussen geen verrassing zijn. De discrepantie tussen theorie en praktijk is
namelijk een opvallende constante in de tekening van het personage De Bleeck,
en ook met betrekking tot het antisemitisme kent de lezer inmiddels deze
ambivalentie. Het zijn inconsequenties die bijdragen tot de morele aanvaarding van
de hoofdpersoon, ondanks diens verwerpelijke trekken.
De enige retroversie in de roman behelst het verhaal van De Bleecks heroïeke
optreden tijdens het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. Hij redt het leven
van iemand in wie hij onmiddellijk een ‘joods type’ onderkent en daar had hij toen
hard om kunnen lachen. Vervolgens hielp hij deze sigarenwinkelier aan een nieuwe
zaak en leende hij hem een fors bedrag ‘onder vernederende opmerkingen over de
joden in het algemeen en de Nederlandse speciaal’. De tabakszaak bezocht hij
nimmer, ‘want bij een jood verscheen hij niet in de winkel, laat staan in de woning’.
(4, 167) Maar gedurende de bezetting stelde hij wèl een van zijn huizen open voor
joodse onderduikers.
Ofschoon De Bleecks antisemitisme door dergelijke incongruenties enigszins
wordt gerelativeerd, distantieert Bordewijk zich ondubbelzinnig van deze
geestesgesteldheid van zijn hoofdpersoon. Daartoe gebruikt hij niet alleen de verteller
maar ook een tweetal ‘betrouwbare’ personages. Lea, eveneens een personage
van het eerste plan, is De Bleecks zuster en zij voelt zich telkens gekwetst door de
anti-joodse uitlatingen van haar broer, door het ‘onverbeterlijke van zijn
bekrompenheid’. De verteller voegt daaraan toe dat Lea over ‘de joden’ denkt zoals
een niet-jood behoort te denken: ‘Zij waren voor haar Nederlanders, en nooit iets
geweest dan dat.’ (4, 69-70) Wat precies de implicaties zijn van deze overtuiging,
zal nog blijken. Lea's houding lijkt overigens op die van Adeline uit Noorderlicht. Ze
zwijgt omdat ze gelooft dat protesteren zinloos is: ‘Ze wist dat het bij hem een kwestie
van aanleg was die neigde tot het extreme in idee en soms in daad, te zelden
bedacht op het redelijke midden.’ (4, 71)
Naast de verteller is Lea's zoon Frederik het tweede personage dat wordt ingezet
voor een corrigerend tegengeluid. De door de oorlog getraumatiseerde jonge-
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man woont om te herstellen bij De Bleeck. Het is veelbetekenend dat de
oorlogspatiënt het begin van zijn genezing niet vindt bij zijn adellijke oom maar wel
bij de eenvoudige familie van Hartman, en dat is de jood die in 1940 door De Bleeck
werd gered. Frederik, aldus de verteller, is enerzijds niet besmet met het
antisemitisme van zijn oom, en dan volgt de passage die de essentie van Bordewijks
visie bondig samenvat: ‘Anderzijds bleef hij ook vrij van die verkeerd gerichte
humaniteit welke het lot van de joden als ergste slachtoffers der Duitse fureur tracht
goed te maken door het koesteren der overlevenden. Hij dacht daarover als zijn
moeder: de nationaliteit staat boven het ras; zij, en zij alleen maakt een volk; de
jood die zich meer jood voelt dan Nederlander verliest de nationaliteit, niet naar de
wet, wel naar de ethiek der volksgemeenschap; voor wie het omgekeerde geldt, hij
worde behandeld naar wat hij is: Nederlander. Geen antisemitisme, noch
prosemitisme.’ (4, 399)
Uit deze kordate uitspraken kan worden afgeleid dat Bordewijk de eenzijdig
filosemitische teneur van een document humain als Van der Veens Het wilde feest
afwijst. Verder valt het op dat Bordewijk hier, maar ook elders, onbeschroomd een
woord gebruikt waarvan men zich thans slechts met de grootste voorzichtigheid
bedient. Ik vermoed dat Bordewijk opzettelijk het taboe negeerde dat na 1945 allengs
op het gebruik van het woord ras kwam te liggen. In een lezing uit 1947 gaat hij in
op de valse en dus onjuiste schaamte wanneer het woord arbeider door het woord
werknemer wordt vervangen. De vergelijking die dan volgt zou, denk ik, ook op
kunnen gaan voor de term ras: ‘Het staat hiermede als met de christen die tegenover
een jood liever niet spreekt van de joden, maar van de Israëlieten. En indien hij het
toch doet, omdat hij nu wel langzamerhand weet dat hij daarmede niets beledigends
zegt - integendeel -, dan moet hij toch een zekere innerlijke weerstand overwinnen.’
(13, 379) Opmerkelijk is vervolgens dat dit pleidooi voor rigoureuze assimilatie
gehouden wordt in een tijd dat de herinnering aan een falende Nederlandse
samenleving voor veel joden weinig stimulerend zal zijn geweest. Tenslotte: welke
jood past nu in het profiel dat hier met behulp van nogal vage begrippen als
nationaliteit, volk en ras wordt opgeroepen?
Het antwoord op die vraag is enigszins te vinden bij het personage dat Bordewijks
ideaal belichaamt, en dat is Hartman. Over hem informeert ons de verteller dat hij
een ‘joods type’ is, dat wil zeggen dat hij een joods uiterlijk heeft. In ‘denken en
doen’ daarentegen bezit hij niets specifieks joods, met één uitzondering: het joodse
fatalisme, ‘het bij voorbaat berusten in wat komen mocht’. We herkennen hier de
clichés van joodse passiviteit en joods defaitisme, eigenschappen die voor Hartman
het gunstige effect hebben, zo verzekert de verteller, dat hij vooral daardoor als ‘een
benijdenswaardige zeldzaamheid’ de oorlogsjaren ongeschonden doorkomt. Wat
bovendien tot Hartmans voordeel strekt, is zijn ontkenning van enige joodse identiteit.
Nimmer had hij voor jood willen doorgaan: ‘Hij was volkomen Nederlander geworden
en een vijand van het zionisme.’ (4, 168) Ziedaar de jood die Bordewijk in ethische
zin het Nederlanderschap toekent. De vraag in hoeverre zo iemand nog joods kan
heten of zijn, wordt niet beantwoord. Hartman, het
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enige joodse personage, is een type en geen uitgewerkt karakter. Pas in Bordewijks
volgende roman Bloesemtak zullen voor het eerst en voor het laatst enige joden als
volwaardige literaire personages optreden. In één daarvan heeft Bordewijk zijn beeld
van ‘de goede jood’ wat meer reliëf gegeven.
Kan de hoofdpersoon van De doopvont nu een sympathieke antisemiet genoemd
worden? Ik vind die paradoxale typering net iets te aardig. Als Hartman heeft bekend
dat Frieda zijn ‘bloedeigen’ dochter is, denkt De Bleeck: ‘Een jood moet niet over
zijn bloed praten tegen een antisemiet.’ Maar hij onderdrukt zijn kwaadheid en zegt:
‘“Als ik het eerder geweten had was er niets veranderd.” ‘Het mag dan zo zijn dat
De Bleeck daarmee, aldus de verteller, ‘een enorme overwinning op zichzelf’ heeft
behaald, onmiddellijk na deze fraaie woorden volgt een relativering die impliceert
dat het antisemitisme zijn denken zal blijven beheersen: ‘Hij betwijfelde ten sterkste
of hij dit duurzaam menen zou.’ (4, 423)
42

Bloesemtak vormt het grote sluitstuk van Bordewijks langdurige literaire bemoeienis
met het antisemitisme en de joden. Als gezegd treden nu voor het eerst in zijn oeuvre
enkele joodse personages op als hoofdfiguren. Ze staan tegenover en naast de
held van het verhaal in een conflict dat niet-joden tegenover joden plaatst. In het
normenpatroon van de roman zijn de partijen niet gelijkwaardig. Het morele gelijk
ligt stellig bij de held, dat is Aurora van Marle, een niet-joodse vrouw. Door nu joden
zowel bij het ‘goede’ als het ‘verkeerde’ kamp onder te brengen, ontstaat de
tegenstelling die het Bordewijk mogelijk maakt zijn beeld van de goede jood de
nodige contouren te verlenen.
Het conflict waar Aurora het slachtoffer van wordt, illustreert treffend hoe een
‘triviaal incident’ kan uitgroeien tot ‘baarlijke ontzetting’ (4. 486). ‘Het is een smousje,
heus’: met die paar hardop uitgesproken onschuldige woorden tracht zij vooral voor
zichzelf en haar gezin de illusie in stand te houden dat de kort daarvoor aangeschafte
hond er een van ras is. Deze bezwering wordt ook gehoord door de tegelijkertijd
passerende joodse huisbaas Max Nathans. Hij interpreteert haar woorden evenwel
als een voor hem bestemde antisemitische belediging, zoals Aurora na enige tijd
ervaart. Iedere poging het misverstand te verklaren loopt stuk op Nathans'
onvermogen ongelijk te bekennen, met als gevolg dat zijn terreur van pesterijen
allengs doel treft. Dat punt is bereikt als ze weet dat de dood van het hondje
veroorzaakt is door vergiftiging; dan besluit ze te verhuizen.
Wat motiveert nu het gedrag van het personage Nathans, en hoe komt zijn
karakterisering tot stand? Behalve dat Nathans zichzelf kwalificeert door zijn optreden
en woorden, zijn het de visies van enige ‘betrouwbare’ personages en van de
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verteller die, elkaar aanvullend en versterkend, hem op directe wijze karakteriseren
en zo het standpunt van Bordewijk vertolken. Als het smous-incident plaatsvindt, is
de tot dan toe verstrekte informatie over Nathans beperkt. Hij is getrouwd, kinderloos
en een gepromoveerd jurist met capaciteiten die hem eens voorbestemden tot een
wetenschappelijke carrière. Maar zijn talenten liet hij onbenut; hij
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beheert vermogens, speculeert en oefent verder geen beroep uit. Sedert de oorlog
is hij wantrouwend en dat joden wantrouwend zijn, wordt niet vreemd gevonden.
Hij is broodmager, klein van stuk en heeft ‘nauwelijks iets van het type dat als joods
geldt’. (5, 77) Vlak voor de bezetting vluchtte het echtpaar Nathans naar de Verenigde
Staten. Bijna heel hun achtergebleven familie werd vermoord, maar daarover spreken
ze nooit. Ze schenen ‘hetzij door oosterse denkwijze, hetzij ingevolge hereditaire
aanpassing aan het joodse lot door alle eeuwen heen, met dat zekere gemak te
berusten waartegenover de westelijke wereld vreemd blijft staan’. (5, 77)
De focalisatie in het laatste citaat is dubbelzinnig: ze kan zowel van de verteller
als van Aurora zijn. De hier gegeven verklaringen voor Nathans' zwijgen tonen nog
eens de taaiheid van aloude sjablonen aan. In plaats van een plausibele uitleg als
verdringing uit zelfbescherming zijn het de tegenstelling tussen oosters en westers,
het denken in termen van erfelijke eigenschappen en de stereotypering van het
fatalisme waaraan verklarende kracht wordt toegekend. De contemporaine
besprekingen van Bloesemtak zijn zeer talrijk en nagenoeg zonder uitzondering
bijzonder positief. Slechts één criticus tekent bezwaar aan tegen de redenering die
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Bordewijk in deze passage als serieuze uitleg laat presenteren.
Wanneer later in de roman een sympathiek joods personage met een soortgelijk
verleden wordt geïntroduceerd, blijkt het verdringingsmechanisme een
vanzelfsprekend gegeven te zijn. Dat personage is mr. Jacob Effraïm, die als Aurora's
advocaat Nathans' tegenstander wordt. Over hem rapporteert de verteller onder
meer dat een van zijn dochters in een concentratiekamp had gediend voor vivisectie
door nazi-artsen. De enige mogelijkheid, aldus de verteller, ‘om dit gruwzaam
doodmartelen van een kind te boven te komen was zich in te prenten dat hij slechts
de twee dochters had bezeten die hij nog bezat. Het mocht een wonder heten, maar
hij slaagde, en nimmer werd tussen hemzelf en zijn hem gebleven twee kinderen hij was weduwnaar - over dat derde gesproken’. (5, 147)
Omdat de van nature argeloze en optimistische Aurora geen enkel inzicht in een
karakter als dat van Nathans heeft, is het met name de verteller die na het
smous-misverstand Nathans' complexe psyche belicht. Hij legt uit hoezeer
achterdocht, haat, gebrek aan humor en jaloezie - want hij heeft geen gelukkig
huwelijk, geen kinderen, geen maatschappelijk succes als Aurora's echtgenoot hem klein en onvatbaar voor de rede maken. Ongelijk erkennen is uitgesloten, en
als zijn ‘ingeboren rechtschapenheid’ opspeelt, zoekt en vindt Nathans
rechtvaardiging voor zijn houding in ‘wat zijn fanatieke zelfverblinding aanzag voor
eclatant bewijs, terwijl het nuchter bezien een armzalige drogreden was’. (5, 128)
Dat ‘bewijs’ krijgt hij van Moze Judaeae, een joods type dat de incarnatie van het
slechte is en Nathans' kwade genius wordt. Zijn naam duidt op godsdienstig en
45
nationalistisch fanatisme en zijn stereotiep negatief uiterlijk op een defect karakter.
Aurora ziet hem als een ‘griezelige oude kerel’: ‘Daar trantelde hij voort, af en aan,
altijd eender vaal gekleed, met warrige grijze baard, de skeletvingers saamgevouwen
op de rug, niemand aanziende, de loodgrijze, dofstekende blik gericht in
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de verte.’ (5, 186) Van deze ongesoigneerde hondenkenner hoort Nathans dat
Aurora's hond geen smousje is en dus, zo houdt hij zichzelf voor, sloegen Aurora's
woorden op hem, en dus is zij een antisemiete. Moze Judaeae is de enige die
Nathans sterkt in zijn waanidee. Dat doet hij uit eigenbelang omdat hij uit is op de
woning van het gezin Van Marle.
Aurora is het slachtoffer van joodse agressie. Hoe onterecht dat is en hoe
schuldeloos zij is, blijkt eens te meer uit haar relatie tot de joden in het algemeen.
Ze ‘gruwt’ van antisemitisme; ‘Zij had altijd veel sympathie voor het joodse
bestanddeel van de Nederlandse samenleving gevoeld, dieper dan de meesten
doordrongen van zijn waarde voor de maatschappij, - na de bezetting ook van het
enorme verlies, dat alle andere verliezen in de schaduw stelde; maar gelukkig had
het land nog een kern van jodendom behouden.’ (5, 148) Zo denkt Aurora, en van
haar advocaat is de informatie afkomstig dat zij tijdens de bezetting met gevaar voor
eigen leven veel goeds voor de joden heeft gedaan; ‘In mijn joodse kring is het een
bekend feit.’ (5, 162)
In de tragische ontwikkelingen die leiden tot Aurora's dood speelt de
affaire-Nathans een ondergeschikte rol. Die ontwikkelingen vallen buiten het bestek
van dit artikel. Ik beperk me tenslotte tot de dramatische confrontatie tussen Max
Nathans en Jacob Effraïm, verwanten maar in alle opzichten elkaars tegenpolen.
Ze belichamen twee joodse attitudes ten aanzien van ‘het joodse vraagstuk’ in het
naoorlogse Nederland. Het zal inmiddels niet verrassen dat het standpunt van
Aurora's pleitbezorger Effraïm, dat in Noorderlicht en meer nog De doopvont reeds
werd aangekondigd, volledig samenvalt met de conclusies van de auteur. Effraïm
vindt de houding van Nathans ronduit ‘barbaars’; het geschil, meent hij, overstijgt
het particuliere belang: het gaat ook hem aan ‘en alle joden die van goede wil zijn
tegenover de niet-joden’. (5, 151) De advocaat bezoekt zijn neef in de hoop hem
met redelijke en logische argumenten tot inkeer te brengen. Aurora, die op dat
moment nog geen verhuizing overweegt, vraagt geen excuses, wel wenst ze
normalisering van de relatie met haar huisbaas. De argumenten van Effraïm zijn
sterk: hij houdt Nathans voor dat een antisemiet in de regel niet bij een jood intrekt
- de familie Nathans en Van Marle bewonen hetzelfde pand - en stelt hem de vraag
waarom hij geen proces tegen Aurora aanspant: ‘Ik verzeker je dat belediging van
een jood in ons land hoog wordt opgenomen, vooral in deze tijd.’ (5, 164) Als Nathans
reageert met zijn ‘bewijs van drijfzand’ verliest Effraïm zijn beheersing en zegt hem
onverhuld waar het op staat: ‘Jij en die Judaeae, jullie bent een gevaar voor alle
goedwillende joden, en koren op de molen van alle kwaadwillende niet-joden. [...]
alles wat weldenkende joden, en niet te vergeten ook de weldenkende niet-joden
proberen om die vijf jaar van vervloekte nazi-propaganda te doen vergeten, dat
maken mensen als jij en die Judaeae met één slag ongedaan.’ (5, 165/166)
Het laatste deel van dit citaat lijkt mij toe te schrijven aan retorische overdrijving,
maar de teneur van de door dit ‘betrouwbare’ personage opgevoerde tegenstellingen
is helder. In zekere zin worden joden als Nathans en Judaeae op één lijn gesteld
met antisemieten omdat voor beide groeperingen het onderscheid tussen

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

81
joden en niet-joden een fundamenteel gegeven is. Tegenover hen die hun joodse
identiteit op enigerlei wijze primair stellen, wordt de categorie van de weldenkende
joden geplaatst, een categorie waartoe de spreker zelf behoort. Zij
vertegenwoordigen de assimilanten, degenen die hun niet nader gespecificeerde
joodse identiteit ondergeschikt maken aan het streven Nederlander met de
niet-joodse Nederlander te zijn. Uiteindelijk houdt assimilatie voor Bordewijk geen
joodse zelfverloochening in. Aurora's opstelling en haar reactie op Effraïms
onverwachte verdediging van zijn neef wijzen in dezelfde richting. Zoals te
verwachten viel, is Nathans inderdaad niet voor rede vatbaar, ‘en met dat
onbeschrijfelijk indrukwekkende dat oosters fanatisme vertonen kan’ - van
vertellersironie is hier geen sprake - verbreekt hij ieder contact. Voor dit gedrag zal
de redelijke Effraïm later een verzachtende omstandigheid aanvoeren, wat Aurora
nog eens doet beseffen dat haar advocaat ‘de ware jood’ is. Over Nathans zegt
Effraïm: ‘hij heeft toch geleden in zijn joodzijn. [...] De joden hebben door alle eeuwen
geleden, en dat laat zich nu eenmaal niet wegcijferen.’ (5, 166)
Voordat Aurora sterft, heeft Bordewijk in de intrige nog een voorbeeld vervlochten
van het gemak waarmee het antisemitisme-argument misbruikt wordt en van de
kwalijke gevolgen daarvan. Dat de ‘koningen Laster en Geweld’ het winnen komt
niet in de laatste plaats doordat de twee constructies van jaloezie en haat elkaar
treffen wanneer Aurora's beide tegenstanders een monsterverbond sluiten. De hier
buiten beschouwing gelaten opportunistische antisemiete Leo en Nathans vinden
elkaar als zij beweert dat Aurora altijd een jodenhaatster is geweest...
Bordewijk heeft zijn visie op het naoorlogse joodse vraagstuk het meest
overtuigend literair gestalte gegeven in de configuratie van enige joodse personages
in Bloesemtak. Jacob Effraïm representeerde daarin de geassimileerde jood,
gemodelleerd naar het ideaal van de schrijver en succesvol in zijn maatschappelijke
integratie. Nog één keer zou Bordewijk zo'n personage een centrale plaats geven
in zijn fictie, en wel in het korte verhaal ‘Laatste gesprek met Bram Fontein’ uit 1959.
Maar anders dan Effraïm slaagt de briljante advocaat Fontein er op den duur niet
in met zijn oorlogsverleden te leven. Dat verleden staat in het teken van zijn door
de Duitsers vermoorde zoon en beoogd opvolger. Aanvankelijk reageert Fontein,
in de optiek van zijn niet-joodse vriend Carels ‘een korte, maar brede gedaante van
indrukwekkend joods type’, met een bekende verwerkingsmanoeuvre: hij verliest
zich in zijn werk. Jarenlang voert hij pro deo een moeizame strijd voor het
rechtsherstel van velen, natuurlijk in de eerste plaats van joden, maar ook van
anderen. Fontein bloeit daardoor geestelijk en lichamelijk op, maar ‘de fysieke
opbloei was schijn, en Carels zag maar al te goed in dat het van huis uit sterke hart,
onheelbaar geknauwd door verlies in het gezin, alleen nog arbeidde door
opzwepende middelen. Hij vreesde een einde in nabije toekomst. Het voltrok zich
ook spoedig. Na de triomf kromp de levensvlam zichtbaar...’. (9, 33) Met deze
verstilde miniatuur van momenten uit een vriendschap tussen twee mannen legde
Bordewijk voor het laatst literair getuigenis af van zijn bijzondere fascinatie voor de
joodse problematiek.
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Besluit
In de inleiding wees ik erop dat Bordewijks proza soms aanleiding gaf er een
antisemitische teneur aan te verbinden. Deze mening lijkt mij niet alleen te relateren
aan het grote aantal joodse personages dat in zijn werk voorkomt en het achterwege
blijven van een ondubbelzinnige filosemitische stellingname, maar ook aan de
aanwezigheid van negatieve stereotyperingen en antisemitische protagonisten in
een tijd dat schuldbewuste identificatie met de jood als slachtoffer in litteris usance
was. Zo was Renate Rubinstein nog tijdens het leven van de auteur zeer stellig in
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haar overtuiging dat Bordewijk antisemitische ideeën koesterde. Het is frappant
dat zij Melkmans duidelijke conclusie dat personages in hun antisemitisme geen
woordvoerders van Bordewijk zijn negeerde. Het was immers naar aanleiding van
Melkmans betoog dat Rubinstein haar oordeel formuleerde. Aangezien zij haar
mening niet beargumenteert, blijft in het midden waarom ze vindt dat Bordewijk een
antisemitische schijver is. Wellicht heeft ze zich gestoord aan de citaten met behulp
waarvan Melkman laat zien dat Bordewijk tegen de geest van de naoorlogse jaren
in pleit voor vergaande assimilatie van de joden die zich Nederlander wensen te
noemen en het filosemitisme afwijst zoals dat bijvoorbeeld werd beleden in Van der
Veens populaire roman Het wilde feest.
Minder direct zijn de insinuerende opmerkingen van Bordewijks biograaf Reinold
Vugs. Het antisemitisme in het werk van Bordewijk is te opvallend om te negeren,
stelt hij in 1995, om zich vervolgens af te vragen ‘gezien wat er in de oorlog is
voorgevallen, waarom de auteur niet op een andere manier met dit motief is
omgegaan’. Ter adstructie van de kennelijk verkeerde wijze waarop Bordewijk het
antisemitismemotief gestalte gaf, maakt Vugs gewag van ‘passages’ uit De doopvont
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‘die bepaald kwetsend geweest kunnen zijn voor een aantal lezers’. Nu is Vugs'
eventuele gekwetste lezer een slechte lezer, en die hoort de norm natuurlijk niet te
stellen. Voor de goede lezer heeft Bordewijk immers, zoals ik heb laten zien, tal van
signalen bestemd die hem niet alleen duidelijk maken dat de auteur afstand neemt
van dit aspect van zijn protagonist, maar ook dat van hem (de lezer) een soortgelijke
houding wordt verwacht. Vugs nu wekt de suggestie dat de levensbeschouwing van
de schrijver Bordewijk antisemitistische sympathieën bevat omdat hij van de
gewraakte ‘passages’ geen enkel voorbeeld geeft, omdat hij de distantiërende
strategieën onbesproken laat en zich bovendien op het standpunt stelt van mogelijke
lezers - niet één criticus heeft de roman vanwege een antisemitische tendens
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gelaakt - die niet in staat zijn de signalen van afkeuring in de roman te onderkennen.
Wie de moeite neemt Bordewijks teksten zorgvuldig te lezen en enigszins op de
hoogte is van het literaire mechaniek, wie daarbij het verschil voor ogen houdt tussen
milde spot, kritische distantie en discriminerende haat, wie openstaat voor het
eigenzinnige gebruik van een terminologie die eens onschuldig was, die kan slechts
tot de slotsom komen dat de schrijver zijn interesse voor het jodendom en het
antisemitisme dikwijls heeft weten te transformeren tot en te integreren in
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onverdachte literatuur van hoog gehalte. Maar voor de zogenaamde grafrede op
Querido uit 1935 zijn relativerende factoren niet toereikend; daar overschrijdt
Bordewijk in zijn ergernis over Querido's populaire proza de grenzen van het
betamelijke. Zijn geloof overigens in de joodse vatbaarheid voor het extreme zal er
niet minder op geworden zijn toen hij jaren later kennismaakte met het werk van
49
een schrijver die voor hem de absolute top ging vertegenwoordigen: Franz Kafka.
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Kortaf
Jeroen Jansen, Decorum; observaties over de literaire gepastheid in
de renaissancistische poetica. Uitgeverij Verloren. Hilversum 2001. ISBN
90-6550-671-3. Prijs: fl.88,- €40,Jeroen Jansen is misschien wel de geleerdste renaissancist van dit moment in
Nederland. Hij was dus de aangewezen man om een studie te schrijven over een
zo centraal begrip als het decorum is: een begrip dat welhaast alles omvat. Zijn
boek voldoet wat dat betreft geheel aan de eis van het decorum personae: zo geleerd
als de auteur is, zo geleerd is ook zijn tekst. Het rijke boek is opgebouwd in vier
hoofddelen.
In het Prooimion (hfdst. II-IV) behandelt Jansen eerst het (problematische) begrip
‘decorum’ en het decorum bij de klassieke auteurs en in de klassieke traditie waarbij
hij veel aandacht geeft aan de vermenging van Aristotelisch en Horatiaans
gedachtegoed. Hoofdstuk IV, ‘Didaktiek en verandering’ lijkt opeens een wat andere
invalshoek te kiezen. Het valt uiteen in verschillende onderdelen: voor een deel
staat hierbij centraal de opvoedende functie van het toneel en de rol die het decorum
daarbij, met name in Nederland, heeft gespeeld; voor een deel gaat het om de vraag
of er inderdaad in de tweede helft van de zeventiende eeuw een diepgaande
verandering in het denken over decorum is ontstaan, namelijk een verschuiving van
aandacht van het ‘poeticaal decorum’ - ik noem dat kortheidshalve interne
consistentie - naar het retorisch decorum, de aanpassing aan het publiek. Eigenlijk
wil Jansen daarvan niet veel weten. Een van de conclusies luidt desondanks dat er
inderdaad in Nederland na Nil een veel sterkere nadruk is komen te vallen op de
externe ‘welvoeglijkheid’, de bienséance: geen vloeken en onzedelijkheid op het
toneel. Pas in zijn concluderende hoofdstuk (p. 358) maakt Jansen dan een
opmerking die hij beter hier had kunnen plaatsen, namelijk dat tegelijk het niveau
van de personages werd opgetild: met andere woorden, dan valt poeticaal en
rhetoricaal decorum weer samen. Overigens: het hier onbekommerde gebruik van
deze terminologie maakt het dan weer moeilijk te begrijpen dat er eerder zo'n forse
kritiek
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werd geuit op het geconstrueerde verschil tussen interne passendheid en het voldoen
aan op het publiek gerichte decorum-eisen. Ikzelf vind dat didaktisch een nog steeds
heel bruikbare onderscheiding.
Het slot van dit hoofdstuk (p. 100-101) biedt een verhelderende samenvatting
van het ‘Prooimium’. In de volgende delen komen onderwerpen die in de Inleiding
zijn aangestipt opnieuw en uitvoeriger ter sprake.
Het tweede hoofddeel heet Ethos en bekijkt het probleem vanuit de schrijver. Het
eerste hoofdstuk, ethiek en decorum, omvat onder meer beschouwingen over
ethische gepastheid en over deugdzame karakters met als uitgangspunt een tekst
van de Engelse predikant Johannes Laurentius met vooral Cicero op de achtergrond.
Andere paragrafen in dit hoofdstuk behandelen ‘imitatie en stilistische identiteit’ en
de vraag hoe een persoonlijke stijl zich verhoudt tot de eis dat de stijl ook gerelateerd
dient te zijn aan de besproken materie. De hoofdstukken VI en VII handelen over
het karakter met als leidraad de interpretatie van Aristoteles' opvattingen. Hier komt
o.a. het probleem van de ‘poëtische gerechtigheid’ ter sprake met nogal wat
Nederlands materiaal.
In het derde hoofddeel Pathos komt de uitwerking op het publiek aan de orde en
de vraag hoe ‘decorum’ opgevat kan worden als het om tragisch en vooral ook
komisch toneel gaat. Ook hier wordt vooral aandacht gegeven aan Nederlandse
teksten: Nil volentibus arduum, Vos, Bredero en Vondel komen o.a. ter sprake.
Het deel Logos ten slotte handelt over de verhouding tussen res en verba, zaken
en woorden, en vooral over de vraag naar de beoordeling van het gebodene vanuit
verschillende perspectieven.
In hoofdstuk XIII ‘Nabeschouwing en besluit’ wordt een en ander nog eens kort
samengevat.
Het hierboven gegeven overzichtje - dat bij lange na nog niet volledig is - mag
aantonen dat ‘decorum’ inderdaad een zeer veel omvattend literair begrip is en dat
Jansen er een net zo veelomvattende studie aan heeft gewijd.
In het begin noemde ik het boek wat betreft het ‘decorum personae’ goed in orde.
Het decorum rerum, het decorum dat onder meer betrekking heeft op de
omstandigheden van het ogenblik en de gerichtheid op het publiek, is minder in
acht genomen. Het gaat om een nogal ontoegankelijke studie. De lezer wordt om
te beginnen geconfronteerd met een boek dat in de voetnoten lange lappen
onvertaald Latijn en trouwens ook Italiaans te zien geeft. ‘Een afzonderlijke vertaling
van alle Latijnse citaten had het geheel [...] waarschijnlijk niet veel leesbaarder
gemaakt’, legt de auteur in zijn voorwoord uit. Ik zou zeggen entweder...oder: of de
citaten zijn van belang en dan dienen ze vertaald te worden, waar immers het
overgrote deel van de lezers het Latijn niet meer voldoende beheerst, of ze zijn het
niet en dan kunnen ze achterwege blijven. Handig is dat het hoofdstukje over het
decorum uit Viperano's poetica wordt afge-
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drukt in het Latijn met een parallelle Nederlandse vertaling, onbegrijpelijk daarentegen
dat hetzelfde niet is gebeurd met de andere bijlage die van Vives waar een soort
menging van parafrase en uitleg wordt geboden met het Latijn in de voetnoten. Met
deze opstelling is het boek nog slechts gericht op een aantal collega's dat in
Nederland waarschijnlijk op de vingers van twee handen is te tellen.
Studenten kan men het al helemaal niet in handen geven. De ontoegankelijkheid
is er namelijk ook op andere punten: de schrijver verstaat niet zo goed de kunst het
probleem ‘wat kan decorum zoal zijn en hoe het begrip in de loop van de tijd kan
verschuiven’ helder neer te zetten, met daarbij een enkele illustratie. In plaats
daarvan heeft hij voor zijn inleidende hoofdstuk ‘Het begrip decorum’ een soort
inductieve werkwijze gekozen. Wat zegt het WNT, wat zegt Manfred Fuhrmann, en
wat Lausberg, Magendie en Bray. En waar doen die moderne onderzoekers het
verkeerd, bijvoorbeeld omdat ze zich niet op klassieke bronnen (kunnen) baseren.
de

Als Jansen dan vervolgens ook 16 -eeuwse bronnen citeert, is hij milder: de daar
gegeven indelingen zijn weliswaar ook niet met klassieke theorie te ondersteunen,
maar sluiten toch wel bij de praktijk in de Oudheid aan. Nu, dat geldt dan ook wel
voor de moderne onderzoekers. Ook hier wordt de moderne lezer gemakkelijk op
het verkeerde been gezet. Een voorbeeldje: eerst staat op p. 24 dat het decorum
in de meeste zestiende-eeuwse teksten wordt besproken zonder een duidelijke
indeling te maken. Dan blijkt de bekende en invloedrijke rector Sturm zo'n indeling
toch wel te geven, en al snel daarna blijkt dat ook te gelden voor Abdias Praetorius,
overigens weer een andere.
Zo'n omslachtige werkwijze, ondersteund door een omslachtige stijl, met ook
nogal wat herhalingen, levert een zeer omvangrijk boek op: 439 compres gedrukte
bladzijden met vaak zeer omvangrijke voetnoten, uiteraard nog kleiner gedrukt. Er
zullen, - decorum rerum opnieuw; de omstandigheden van het ogenblik -, maar
weinig mensen zijn die de tijd kunnen nemen het hele boek grondig te lezen.
Maar dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling. Dit is minder een boek om
helemaal te lezen dan om het als Fundgrube of door gedeeltelijke lectuur te
gebruiken. Daar is het ook goed voor ingericht. De auteur heeft, behalve voor een
personenregister, voor een uitgebreid ‘register van zaken’ gezorgd, bijna 13
bladzijden in twee kolommen. Als men zich de wat curieuze systematiek ervan heeft
eigen gemaakt - let er bijvoorbeeld op dat er heel veel is opgenomen onder
‘tekstsoort’ van ‘brief’ tot ‘dichtkunst’ tot ‘romantheorie’ toe - dan zal men niet gauw
teleurgesteld worden. Wie vanuit een bepaald literair perspectief met het ‘decorum’
wordt geconfronteerd, zal in dit boek de benodigde ondersteuning en verheldering
vinden. Voor een ‘gebruiksboek’ zijn uiteraard ook de uitvoerige opgave van bronnen
en secundaire literatuur van groot belang.
M.A. Schenkeveld- van der Dussen
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Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden; de criticus
Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten. Nijmegen: Vantilt 2001. 234
pagina's, met register. ISBN 90 75697 56 2. Prijs: f 44,90/BF 790.
In deze studie onderzoekt Cornelissen welke literatuuropvatting Kloos als criticus
uitdroeg tussen 1879 en 1900 en hoe zijn poëtica zich verhield tot die van
contemporaine critici. Kloos' poëtica is bekend, maar werd volgens Cornelissen nog
niet afzonderlijk onderzocht op basis van andere teksten dan alleen de ‘Inleiding’
bij Perks Gedichten. Zij biedt dus meer dan Brandt Corstius in Het poëtisch
programma van Tachtig (1968). Ze negeert ook welbewust Van den Akkers Een
dichter schreit niet (1985), waarin de literatuuropvatting van Kloos, gedestilleerd uit
elf delen Nieuwere literatuur-geschiedenis, alleen dient ‘als repoussoir voor een
beschrijving van Nijhoffs poëtica.’ Ook uit andere publicaties, van onder anderen
Asselbergs, Colmjon en Stuiveling, weten we dat Kloos' expressieve poëtica, al was
het geen donderslag bij heldere hemel, fors ingreep op de conventionele prosodie
en haaks stond op de vigerende pragmatische annex idealistische poëtica.
In de geest van het advies van Dorleijn en Van Rees (De impact van
literatuuropvattingen in het literaire veld, 1993) combineert Cornelissen
poëtica-reconstructie met een institutionele benadering. Haar onderzoek is primair
chronologisch, niet thematisch van opzet. Aldus kan ze het eigene van Kloos'
denkbeelden, de (in)consistentie en de invloed ervan traceren. Daarbij komen de
nodige vergeten critici in de schijnwerpers te staan, zoals Clant van der Mijll-Piepers,
Van Loghem en De Mont.
Achtereenvolgens behandelt Cornelissen Kloos' beginjaren 1879-1885, de bloeitijd
van De nieuwe gids 1885-1893 en de vervalperiode 1894-1900. Afwisselend
bespreekt ze Kloos' vers-externe poëtica op basis van diens kritieken en kronieken,
merendeels verschenen in De nieuwe gids, en de opvattingen van tijdgenoten op
basis van hun kritieken in uiteenlopende tijdschriften. Daardoor krijgt de lezer een
rondleiding door (de literaire wijken van) achttien periodieken, uiteenlopend van De
gids tot Ons tijdschrift. Bescheiden merkt Cornelissen op dat ze niet naar volledigheid
streeft, maar zich ‘grotendeels [beperkt] tot de tijdschriften die als de voornaamste
of meest spraakmakende worden beschouwd.’ De omvang van het corpus
compenseert het ontbreken van een helder selectiecriterium, lijkt me.
Het is jammer dat drie bladen met slechte argumenten onbesproken blijven?
Astrea verscheen volgens Cornelissen alleen in 1881 (quod non: ook in 1882, en
ook in dat jaar verschenen er sonnetten van Kloos in); De banier verdween in 1880
(maar plaatste anno 1877 Vosmaers ‘Homeros in Nederland’, één van de stukken
die de faam hebben ideeën te bevatten die Kloos vier jaar later in zijn revolutionaire
poëtica bundelde); De Dietsche warande verscheen onregelmatig en recenseerde
niet onmiddellijk na de verschijning van poëziebundels. Hoe dan ook vormden deze
bladen mede de literaire
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wereld waarin Kloos aantrad als hondsbrutale criticus; en Kloos' positie in die wereld
beoogt Cornelissen te beschrijven.
Wetend dat er ‘goede argumenten’ zijn om het niet te doen, benadert Cornelissen
de poëtica van Kloos' tijdgenoten vanuit de tijdschriften, en wel om een indruk te
kunnen geven van laat-negentiende-eeuwse literaire netwerken. Dit gaat ten koste
van de leesbaarheid, maar ik betwijfel of dat, zoals ze zegt, het informatieve gehalte
ten goede komt. Het klinkt ondankbaar, maar bij een zo grote hoeveelheid materiaal
(ik durf er niet aan te denken hoeveel recensies en verhandelingen Cornelissen
onder ogen heeft gehad) is een tabellarische verwerking wenselijk. Ik mis in dit
verband schema's en overzichten die antwoord geven op vragen als: wanneer krijgt
welke auteur in welk tijdschrift de meeste/minste aandacht, welke bundel wordt in
welk tijdschrift positief/negatief/niet besproken, welke criticus publiceert in meerdere
tijdschriften tegelijk, welke critici reageren op elkaar.
Een andere omissie is dat Cornelissen geen check list hanteert van items die
onderdeel (kunnen) vormen van een literatuuropvatting; op basis daarvan kunnen
de verschillende poëtica's beter onderling vergeleken worden. Dit is niet alleen nodig
omdat het materiaal gevarieerd van samenstelling en omvangrijk is, ook omdat
recensies in het algemeen, en zeker de kronieken van Kloos, lastig te analyseren
zijn; schematische hulp kan daarbij dienstig zijn. Een complicerende factor, die
Cornelissen niet in ogenschouw neemt, is het verschil tussen enerzijds poëticale
opvattingen van een dichter-criticus en anderzijds diens waardeoordelen over het
(kritisch of creatief) werk van anderen. Kloos grossiert in beide, maar zelden is de
relatie ertussen evident. Terecht wijst Cornelissen er bijvoorbeeld op dat Kloos'
stukken vaak over een ander onderwerp beginnen dan de titel aankondigt. Kloos'
magistrale stijl en heerlijk-hooghartige betoogtrant maken het mijns inziens uitermate
moeilijk hem op helder gefundeerde oordelen te betrappen. Ondertussen sabelt hij
de ene dichter na de andere criticus neer, of hemelt hij Swarth op en Gorter nog
hoger. Fors en neerbuigend kan hij zeggen dat een dichter iets niet of te weinig zelf
heeft ‘gevoeld’. Als kroniekenlezer geniet ik van de wijze waarop Kloos zo'n mening
formuleert, maar kan bijna niet nagaan op welke gronden hij tot zijn oordeel kwam.
Die analyserende en interpreterende slag op het niveau van de afzonderlijke
teksten maakt Cornelissen niet, of niet duidelijk, ook niet bij de contemporaine critici.
Wat die bijvoorbeeld verstaan onder ‘meesterschap over de taal’ wordt niet helder.
Die karakterisering kan zowel gelden voor de eigengereide dichter die de taal naar
zijn hand zet, als voor de dominee die de grammatica braafjes volgt. Evenmin gaat
ze na wat de diverse critici verstaan onder, en wie ze rekenen tot de ‘jongeren’,
noch onderscheidt ze het sociale jongelingschap van literaire moderniteit, noch
analyseert ze voldoende wat de conservatieve critici bedoelen met de overdreven
‘aandacht
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voor de vorm’, die ze de jongeren verwijten.
Door dergelijke manco's is het helaas moeilijk greep te krijgen op de juistheid van
Cornelissens conclusies. In het slothoofdstuk staat bijvoorbeeld: ‘Na de oprichting
van De nieuwe gids werden er aanzienlijk meer beschouwingen gewijd aan poëzie
dan voor die tijd.’ Maar van een telling van het aantal beschouwingen en van het
aantal verschenen poëziebundels in beide tijdvakken is geen sprake, noch van een
differentiatie tussen Kloos, De nieuwe gids en de Tachtigers. Toch is deze studie
aanleiding tot een nieuwe nuancering van ons Kloosbeeld. Volgens Cornelissen
namen veel van Kloos' collega's al snel de kern van diens in wezen ‘tamelijk
conventionele poëzieopvatting’ over. Daarnaast blijkt dat Kloos in de loop van de
tijd vlot van waardeoordeel kon veranderen; die wispelturigheid was onder andere
afhankelijk van zijn persoonlijke, strategische belangen als criticus die zich nog een
positie moest verwerven.
Fabian Stolk

Luc Herman en Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse.
Vantilt/Vubpress. Brussel-Nijmegen, 2001. (184 blz.) ISBN 90 75697 55
4 (Ned.) en 90 5487 294 2 (Belg.)
In de jaren zestig en zeventig bloeide de theoretische en algemene
literatuurwetenschap. Ten opzichte van de academische letterkundige disciplines
die zich op de literatuur van de verschillende taalgebieden richtten, verwierf de
meta-literatuurwetenschap zich in tamelijk korte tijd een groot prestige, als gevolg
waarvan ze in de letterkundige academische structuur een positie kreeg toegewezen
vergelijkbaar met die van de filosofie in de alfa-beta-gamma faculteiten.
Wetenschappelijk onderzoek op letterkundig gebied placht zich destijds te legitimeren
door zich theoretisch te verankeren in wat toentertijd het aanzien van een ‘literaire
interfaculteit’ had.
In dat klimaat tierde de verteltheorie welig. De eerste golf bestond uit de Duitse
receptie van verteltechnische begrippen uit het Russisch formalisme en het Praagse
structuralisme en uit de rechtsreekse, zij het nogal verlate receptie van
verteltechnische begrippen van angelsaksische snit, uit het New Criticism. De tweede
golf bestond uit de Franse receptie van het formalisme en het structuralisme en de
eigen draai die daaraan in Frankrijk werd gegeven. Daarna werd het stil, niet alleen
in de verteltheorie, maar in de hele ‘literaire interfaculteit’ van de algemene en
theoretische literatuurwetenschap. Receptie-esthetica, poetica-onderzoek,
ideologiekritiek en genderstudies, en hernieuwde aandacht voor
literatuurgeschiedenis vlakte de hiërarchie tussen theorie en praktijk steeds meer
af. Met de opkomst van de cultural studies zijn praktijk en theorie bij het letterkundig
onderzoek dusdanig in elkaars verlengde komen te liggen dat ze haast verwisselbaar
lijken te zijn geworden.
Des te verheugender is het dat Luc Herman en Bart Vervaeck met Vertel-
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duivels de verteltheorie en haar geschiedenis weer eens flink hebben afgestoft en
opnieuw in de etalage gezet. De auteurs willen met dit boek voorzien in het gebrek
aan een werk dat een overzicht biedt van de ‘gevestigde èn de nieuwe
narratologieën’. Onder gevestigde narratologie van vóór en ten tijde van het
structuralisme, behandeld in hoofdstuk 1 en 2, verstaan zij de hierboven genoemde
verteltheoretische concepten van angelsaksische (plm. jaren twintig), Duitse (plm.
jaren vijftig en zestig) en Franse snit (jaren zeventig). Onder de nieuwe narratologie,
die de auteurs ook wel ‘postklassieke’ narratologie noemen en die zij beschrijven
in het derde hoofdstuk van hun studie, verstaan zij de concepten met betrekking tot
het vertellen die zich richten op de literaire context en de ideologische of
gender-lading van een verhalende tekst. De gevestigde narratologie benaderde een
verhaal als een gesloten systeem en richtte zich op dat wat in een verhalende tekst
ondubbelzinnig was af te bakenen, de nieuwe beschouwt een verhaal als een open
systeem en legt de nadruk overgangen, dubbelzinnigheden en onduidelijkheden.
De auteurs pretenderen niet dat hun overzicht volledig is, maar wel dat het
representatief is. Zij hebben wel de bedoeling een panorama te geven, maar proberen
geen ‘supertheorie’ te formuleren. Om hun relaas zo nu en dan te kunnen illustreren
maken zij gebruik van twee ultra korte verhalende teksten van Charlotte Mutsaers
en Gerrit Krol, die achterin het boek zijn afgedrukt.
In het eerste hoofdstuk passeren de revue: de begrippen story/plot (Forster),
diëgesis en mimesis, verteller/implied author/implied reader, bewustzijnsrepresentatie
(vrije indirecte rede), de point of view-onderscheidingen van Friedman en Stanzel
(en de kritiek daarop door Cohn). In het tweede hoofdstuk bespreken de auteurs
aan de hand van de Franse, dieptestructurele trits geschiedenis-verhaal-vertelling
de theoretische onderscheidingen van Barthes, Greimas, Bremond, Eco, Genette
en Todorov. Het onderscheid functie/index (Barthes), het actantiële model (Greimas),
het complex duur/volgorde/frequentie en het verschijnsel focalisatie (Genette), de
hiërarchie van de vertelniveaus (Genette) en het concept mise en abyme
(Dällenbach) worden uitvoerig en helder beschreven en kritisch onder de loep
genomen. In het derde hoofdstuk tenslotte brengen de auteurs de ethische (Booth)
en feministische (R. Warhol, S. Robynson) toevoegingen aan de verteltheorie voor
het voetlicht en bespreken zij de ‘mogelijke werelden’-benadering (Th. Pavel en
M-L. Ryan), de ‘frame’- theorie (M. Minsky) en de ‘script’-theorie (D. Hernan). We
mogen Herman en Vervaeck dankbaar zijn dat zij met betrekking tot de verteltheorie
en verhaalanalyse de zaken zo uitvoerig, kundig en volledig op een rijtje hebben
gezet. Het geheel overziend vielen mij enkele dingen op. In de eerste plaats dat de
narratologie van vóór en tijdens het structuralisme (grofweg gezegd:
Forster-Friedman-Stanzel-Booth en Bremond-Greimas-Genette) niet is vervangen
door wat in Vertelduivels de postklassieke narratolo-
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gie heet, maar dat het laatste het eerste gecompliceerd heeft en van subtiliserend
commentaar heeft voorzien. Dit betekent dat de postklassieke narratologie in feite
een meta-narratologie is, die kennis van en ervaring met de gewone narratologie
altijd vooronderstelt. Deze indruk werd versterkt door iets wat bij de lectuur van dit
overzichtswerk in het oog springt, namelijk dat de theorieën die de zogeheten
postklassieke narratologie vormen bijzonder sterk uiteenlopen, zowel wat
aandachtspunten als wat begrippen betreft. Om het wat duidelijker te zeggen: in de
postklassieke narratologie explodeert dat wat de narratologie tot een subdiscipline
maakte. Ik vraag mij zelfs af wat zulke uiteenlopende benaderingen als
ideologiekritiek, genderkritiek, possible worlds-analyse en frame- of script-benadering
eigenlijk nog als ‘narratologie’ bijeenhoudt....behalve het gebruik van de vertrouwde
begrippen uit de traditionele narratologie.
Daar komt nog het volgende bij. De postklassieke narratologische benaderingen
leggen eo ipso de nadruk op minder makkelijk te benoemen aspecten van verhalen
(overgangen, dubbelzinnigheden), waardoor de begripshantering vanzelf ofwel
abstracter ofwel vager is dan bij de klassieke narratologie het geval was. Daardoor
ontkomen ook Herman en Vervaeck in hun uiteenzettingen van die benaderingen
niet aan een zekere vaagheid. De possible worlds-benadering kan hierbij als
voorbeeld dienen. Bij de uiteenzetting van deze postklassieke narratologische
benaderingswijze wordt het begrip ‘wereld’ dermate algemeen en metaforisch
gebruikt dat ik mij afvraag of het nog veel verband heeft met de toch strikt logische
betekenis die dit begrip heeft in de modeltheoretische semantiek van de modale
logica, waaruit het ontleend is.
Een paar woorden nog over de gebruikswaarde van het boek. Het heeft grote
waarde als overzichtswerk. Hoewel de auteurs zoals gezegd steeds twee korte
verhalende teksten gebruiken ter illustratie, is de gebruikswaarde als ‘werkboek’
zeer gering. Het boek zal pas vruchtbaar gebruikt kunnen worden in het
wetenschappelijk onderwijs aan studenten die met de klassieke narratologie
vertrouwd zijn. Voor deze doelgroep kan het dat wat ze al kennen en kunnen, in
een wijds perspectief plaatsen.
Wilbert Smulders
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Periodiek
De Achttiende Eeuw 33 (2001) 1 is weer zeer gevarieerd. In de bijdrage van Danny
Beckers staat de natuurfilosoof, wiskundige en dichter Pieter Nieuwland (1764-1794)
centraal. Beckers zoomt in op Nieuwlands opvattingen over het belang van grondige
kennis van de wiskunde voor de achttiende-eeuwse Homo Universalis. Jan Schillings
schrijft over de Bibliothèque Germanique (1720-1741), later voortgezet als Journal
Littéraire d'Allemagne (1741-1743). In dit Franstalige geleerdentijdschrift dat in de
Republiek werden uitgegeven stond berichtgeving over de resultaten van Duitse
wetenschappers centraal, die elders in Europa onbekend waren gebleven. Thomas
van der Dunk vertelt over enkele reizen naar de Duitse steden Bentheim en
Burgsteinfurt en waarom dit zulke populaire reisbestemmingen waren voor
Nederlanders. Matthijs van Otegem bericht over de receptie van Descartes in Italië,
waar Descartes op een uitzonderlijke manier definitief zijn intrede deed: via de
vertaling door de Italiaanse Giuseppa Barbapiccola die zich richtte op een vrouwelijk
lezerspubliek. Tot slot een congresverslag van Harald Deceulaer over ‘Mapping the
Nation’ van de North East American Society for Eighteenth Century Studies.
Bzzlletin 30 (2001) 278 is een themanummer over Fernando Pessoa, die was als
onderwerp van het thema blijkbaar nog niet aan de orde geweest. Het smakelijkste
deel zijn de reacties op Pessoa's gedichten van Frank Koenegraht, Arjen Duinker,
Rein Bloem, Maria van Daalen en Rutger Kopland. Nu ja, het thema mag afgezaagd
zijn, Pessoa is natuurlijk een interessant onderwerp en er staat in Bzzlletin een
aantal interessante essays. Leuk zijn de (natuurlijk slechts schijnbaar) tegenstrijdige
titels ‘Een leven in Meervoud’ (Hester Eymers) en ‘Een geboren eenling’ (Cyrille
Offermans). Actueler is het themanummer over Peter Verhelst, (30 (2001) 279).
Ook naar aanleiding van zijn werk speelt het begrip postmodernisme weer een vaak
dubbelzinnige rol. Lucas Hüsgen (men komt de naam steeds vaker tegen: over tien
jaar is hij vast ook een themanummer waard)
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schrijft over de poëzie van Verhelst, Arie Storm en Yves van Kempen concentreren
zich op het proza.
Dutch Crossing 25 (2001) 1 besteedt veel aandacht aan de grensgebieden van
de Nederlandse literatuur: over de reisverhalen uit de De Bry-verzameling, het werk
van Cola Debrot, en het Engels-Nederlandse conflict over Borneo aan het einde
van de negentiende eeuw. June Effemey schrijft over het onderwijzen van Fries en
Iers.
In De Gids 164 (2001) 10 is de uitwerking te zien van een voortreffelijk idee: ze
vroegen Nelleke Noordervliet, Dirk van Weelden, Arjen Mulder, M. Februari en Tijs
Goldschmidt om essays te herschrijven van respectievelijk Hella Haasse, W.F.
Hermans, Rudy Kousbroek, Kees Fens en Karel van 't Reve. Het zijn interessante
pogingen geworden (wat essays natuurlijk altijd zijn). Vooral M. Februari laat weer
zien dat ze een van de origineelste schrijvers van het ogenblik is. De Gids 164
(2001) 11 valt dan weer een beetje tegen. Met veel tamtam wordt een Nieuw Verhaal
van Adriaan van Dis aangekocht, dat later wel weer een romanfragment zal blijken
te zijn. Overigens wel interessante essays van onder andere Frank Ligtvoet en Wim
Pijbes (‘Brief van de Kunstahldirecteur’).
In Literatuur 18 (2001) 5 aandacht voor de tulp en de vreemdelingenproblematiek.
In de zeventiende eeuw, welteverstaan - Literatuur slaagt er opvallend goed in de
letterkundige onderwerpen keurig te verdelen over de geschiedenis. In dit nummer
staat tevens een artikel van Frans Ruiter over de onderschatting van de jaren vijftig
en de grote rol van de avant-garde in die tijd. In Literatuur 18 (2001) 6 artikelen
over de poëzie van de jaren zestig, de beeldgedichten van Pierre Kemp en de rol
van Maurice Roelants in de Vlaamse literatuur. De rubrieken nemen als altijd een
belangrijke plaats in: tentoonstellingen, internet en natuurlijk de vele recensies.
In Madoc 15 (2001) 2 schrijft Maaike van der Lugt onder de titel ‘In bed met de
duivel’ over de veranderingen in de opvattingen van scholastici over de voortplanting
door demonen. Deze maken veel duidelijk over het mensbeeld van de scholastici,
die zich onder meer bogen over intrigerende vragen als: ‘Zijn demonenkinderen
mensen?’. Fleur van Tongeren laat in ‘Het speelveld der Liefde’ zien hoe het
schaakspel een metafoor is voor de liefde in middeleeuwse literatuur en kunsten.
Er werden zelfs schaakborden met een dames- en een herenzijde gemaakt. Verder
een interview met Huberts Slings over Middelnederlandse literatuur op school en
een artikel over een raadselachtig runenkistje, waarvan de inscriptie ook na nieuw
onderzoek nog steeds niet overtuigend geïnterpreteerd kan worden.
Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weijerman 24 (2001) 2 besteedt
met drie artikelen uitvoerige aandacht aan achttiende-eeuwse ‘broodschrijvers’.
Arianne Baggerman laat onder meer zien dat deze zich niet
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zo makkelijk laten onderscheiden van zogenaamde ‘liefhebberauteurs’ als misschien
lijkt. In de bijdragen van Peet Theeuwen en Ton Jongenelen staan respectievelijk
een fictieve en een ‘volmaakte Hollandse’ broodschrijver (Jan Willem Claus van
Laar) centraal. Daarnaast een artikel van Myriam Everard over ‘Het aandeel van
vrouwen in een revolutionaire politieke cultuur’ en de leuke vondst van W.R.D. van
Oostrum van zes nummers van een tot nu toe onbekend periodiek: De Oprechte
Onvervalschte Laplandze Courant.
Ons erfdeel 44 (2001) 4 staat weer overvol onder andere met essays van Offermans
(over H.C. ten Berge), René Appel (Nederlands als tweede taal), Ed Leeflang (de
gedichten van L. Th. Lehmann), Marc Hooghe (de Belgische politiek in het
televisietijdperk). Artikelen over ‘Taal- en cultuurpolitiek’ maken de titel van het blad
nog steeds waar en de culturele kroniek is ook al buitengewoon breed: van theater
tijdens het Holland Festival tot de waardering van Mulisch’ Siegfried en de
Noord-Nederlandse schilderkunst.
Optima neemt in aflevering 19 (2001) 8 afscheid van de subsidie van het Literair
Produktie- en Vertalingenfonds. Niet minder strijdbaar maar wel wat realistischer
dan Hollands Maandblad dat onlangs hetzelfde lot onderging, neemt men zich voor
op eigen kracht met ‘nieuwe ideeën en nieuwe nummers’ te komen, en namens de
redactie voorspelt Arjan Peters een verrassend resultaat. Nu ja, we gaan het zien.
‘Het Fonds zal nog spijt krijgen van zijn beslissing’. Als Optima er verrassend van
opknapt misschien niet eens.
De Parelduiker 6 (2001) 3 opent met een uitvoerig artikel van Frédéric Bastet over
zijn contact en met Ida Gerhardt, met de publicatie van elf brieven van Gerhardt en
informatie die nieuw licht werpt op de interpretatie van enkele van Gerhardts
gedichten. Vermakelijk is een artikel over een ongepubliceerde roman van (toen
nog Van het) Reve, De brand, geschreven in opdracht van het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, maar nooit uitgegeven, onder andere
vanwege ‘de veristische vrijheid van uitbeelding ten aanzien van de physiologische
kant van bepaalde puberteitsverschijnselen’. Verder een uitvoerig artikel over de
ontdekking van het oktobernummer uit 1941 van het katholieke literaire tijdschrift
De Gemeenschap, het laatste nummer dat gemaakt werd, maar dat niet verspreid
is vanwege een verbod door de Duitse bezetters. En een verslag van Willem Frederik
Hermans' verblijf in Libanon, waar hij pas drie jaar later over schreef, ziek als hij
was van het land en de armoede daar.
De Revisor 28 (2001) 4 probeert de traditie van de polemiek weer wat tot leven te
brengen in de rubriek ‘De laatste stelling’. Zonder veel succes: vaak zijn de bijdragen
nogal voorspelbaar, en in het ergste geval ook nogal naïef. Menno Lievers rekent
in dit nummer af met Arnon Grunberg bijvoorbeeld, op een vooral erg vermoeiende
manier. Als je geen gevoel hebt voor de
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humor van Grunberg, dan hoef je hem toch niet te lezen? En je hoeft daar ook zeker
niet over te schrijven. Maar gelukkig staat in dit nummer van De revisor ook weer
werk van Kees 't Hart, Lucas Hüsgen en anderen dat de moeite waard is.
In Tijdschrift voor Genderstudies 4 (2001) 3 een polemiek over schrijfsters in
recensies tussen Agnes Andeweg en Marije Groos naar aanleiding van het opiniestuk
van de laatste in het vorige nummer van het blad. Andeweg verdedigt de
recensenten, Groos laat zich niet overtuigen. Ook in dit nummer een recensie van
't Spoor der dichteressen (Hilversum 2000), het proefschrift van Annelies de Jeu.
Tirade 45 (2001) 4 bevat een themadeel over Poëzie en Portugal. Dat is geen bijster
origineel onderwerp, maar het levert natuurlijk wel al snel mooie poëzie op - prettig
weerbarstig vertaald door August Willemsen. Mag uit de bijdrage van Komrij worden
afgeleid dat er een De Portugese Poëzie in Duizend en Enige gedichten onderweg
is?
TNTL 117 (2001) 3 biedt de twee afsluitende artikelen in de reeks over literatuur
(geschiedenis) in genderperspectief. Ineke Bulte gaat op zoek naar een vrouwelijke
poëtica van ‘dichteressen in de tijd van Vijftig’, maar vindt die niet. Volgens haar is
de consequentie van de ‘vrouwelijke’ werkwijze van deze dichteressen: ‘géén plaats
in de canon, en geen eigen canon’. Dat heeft op zich niets met literaire competentie
te maken, maar meer met de werking van het literair polysysteem, dat mannen in
het centrum plaatst. Orlanda S.H. Lie biedt een mooi overzicht van vrouwelijke
auteurs uit de middeleeuwen, met aandacht voor de genderaspecten van hun werk,
hun mogelijkheden en hun succes of het ontbreken daarvan. Verder in deze TNTL
een beschouwing van Jaap Goedegebuure over een gedicht van Kees Ouwens.
Tot slot een artikel van Netty J.M. van Megen over conditionele bijzinnen in
niet-literaire zeventiende-eeuwse brieven, waarin taalkundige theorie getoetst wordt
aan een uniek corpus van brieven van en aan zeevarenden uit de zeventiende
eeuw.
Bertram Mourits
Simone Veld
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Mededelingen
Van de redactie
Het redactiesecretariaat is inmiddels overgedragen aan Ben Peperkamp, zoals
aangekondigd in de Mededelingen van mei j.l. Het nieuwe post- en emailadres vindt
men vooraan in dit nummer.

Boer en Brit
Bij de Amsterdam University Press is uitgekomen de bundel Boer en Brit;
ooggetuigen en schrijvers over de Anglo-Boerenoorlog in Zuid-Afrika. De
samenstelling was in handen van Ena Jansen en Wilfred Jonckheere. De
Afrikaanstalige teksten zijn vertaald door Riet de Jong-Goossens en Ena Jansen.
Uit deze laatste mededeling blijkt dat de teksten nu alle in het Nederlands gesteld
zijn en dus voor Nederlandse lezers dus geen leesproblemen zullen opleveren. Het
boek bevat enerzijds min of meer contemporaine teksten, zoals vrouwendag-boeken
uit concentratiekampen of memoires van strijders, anderzijds ook verhalen, gedichten
en reflecties achteraf, bijvoorbeeld fragmenten uit moderne romans van Etienne
Leroux en Elsa Joubert. Een stuk uit een oorlogsdagboek van Totius staat zo tussen
een gedicht van Frederik van Eeden en een fragment uit Etienne Leroux's roman
Magersfontein. Men volgt de oorlogsgebeurtenissen op deze afwisselende manier
als het ware op de voet, en voor wie de feiten niet goed in het hoofd heeft, zorgt
een beknopte chronologie voor de nodige informatie. Ena Jansen schreef een
inleiding over de Afrikaanse teksten in de periode 1899-1902, terwijl Wilfried
Jonckheere een overzicht geeft van de reacties in Nederland en Vlaanderen.
Riet Schenkeveld- van der Dussen

Jan Baptist Verlooy
J.B.C. Verlooy (1746-1797) publiceerde in 1788 een Verhandeling op d'Onmacht
der Moederlyke Tael in de Zuidelijke Nederlanden - een taal- en cultuurpolitiek
manifest waarin hij een bewogen pleidooi voert voor het gebruik van de moedertaal.
Eerder al, in 1785, had Verlooy zich met een soortgelijke boodschap per brief gewend
tot Keizer
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Josef II van Oostenrijk die als buitenlands machthebber in de Zuidelijke Nederlanden
weinig ophad met de taal van zijn onderdanen. De voertaal van de centrale
overheidsinstellingen was het Frans, ook onder het bewind van de Oostenrijkse
Habsburgers! Zowel de Verhandeling als de brief aan de keizer worden besproken
in een mooi verzorgd boekje van Paul De Ridder: Nieuw licht op Jan Baptist Verlooy,
vader van de Nederlandse Beweging dat is uitgegeven onder auspiciën van De
Stichting Mens en Kultuur te Vlaanderen, het Archief- en Bibliotheekwezen in België,
de

het Studiecentrum 18 -eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde en de Vereniging
voor Brusselse Geschiedenis. Wie geïnteresseerd is in het engagement van Verlooy
en de Nederlandse Beweging kan het boekje bestellen door overmaking van € 12
de

op bankrekening 13.06.25.787 (Rabobank Bergeyck, Nederland), Cahiers 18
Eeuw, onder vermelding van naam en postadres.
BP
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[2002/2]
Vormend lezen
Opvattingen over de taak van het literaire leesonderwijs, ca.
1
1890-1940
Ton van Kalmthout
Inleiding
Hoe vaak krijgen vooral jongeren niet te horen, vroeg de uitgever Leo Simons zich
in 1910 hardop af, dat ze zich al te zeer verliezen in hun boeken om nog te merken
wat er gebeurt in de wereld om hen heen? Simons vond het maar een dom verwijt:
Zegenen moest men de gaaf, om zich te verdiepen, geheel zich over te
geven, geheel te verzinken in lectuur! - Ik weet wel, 't is meest om de
spanning, om het verhaal, om de gebeurtenissen. Maar wat een heerlijk
vermogen! - Zich te kunnen concentreeren! - Wèg al wat daar buiten ons
beweegt, en warrelt en afleidt! - Wèg de realiteit! en niets levend dan die
werkelijkheid van de verbeelding, die de schrijver bezig is voor ons te
openen en op te bouwen! - Een heel andere wereld, die zich opent; heel
andere levens, heel andere wezens, die we leeren kennen, met wie we
verkeeren, in wie we doordringen! Onze ikheid, onze eigen wenschen,
onze eigen belangen, behoeften, nooden, begeerten, driften, ze liggen
aan band, worden vergeten voor die der menschen uit het boek! - Is dat
niet een voortreffelijke les in onzelfzuchtigheid? - Voor die menschen in
het boek, voor wie we sympathie krijgen, wat zouden we daar niet alles
voor willen doen! - Ze helpen, raden, steunen, waarschuwen, voor ze
12
door het vuur loopen.
Tot degenen tegen wie Simons het opnam, behoorden ongetwijfeld de opvoeders
die zich bezighielden met het leesonderwijs. Die namen meestal geen genoegen
met zo'n gemakkelijke ‘les in onzelfzuchtigheid’. Een doordacht leesonderwijs zou
naar verwachting heel wat meer vitale belangen voor leerling en samenleving kunnen
behartigen en de jeugd juist weerhouden van escapisme.
Leren lezen maakte in de periode 1890-1940 gedurende het hele curriculum het
grootste deel uit van het moedertaalonderwijs. Daarin waren taal- en letterkundig
onderricht nog sterk verweven, onder meer doordat het literatuuronderwijs in het
verlengde lag van het leesonderwijs en er gedeeltelijk mee samenviel. Voor de
Tweede Wereldoorlog (en ook nog even daarna) was men het er doorgaans over
eens dat het leesonderwijs toe moest werken naar de meesterwerken uit de
Nederlandse literatuur. Daartoe werden al vanaf de lagere school voor kinderen
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bevattelijke en in moeilijkheidsgraad opklimmende, fictionele teksten behandeld,
e

om in de loop van de 3 klas van de middelbare school de overgang te maken naar
Hildebrands Camera obscura en andere eenvoudige literatuur voor volwassenen.
In de bovenbouw werd tenslotte ook moeilijkere volwassenenliteratuur gelezen. Hier
maakte het literaire leesonderwijs ongeveer de helft uit van het lesprogramma.
3
Literatuuronderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs stond dus grotendeels
in het teken van het leren lezen van literatuur, meer dan in het opdoen van
literair-historische kennis.
In het buitenland werd de laatste decennia al uitvoerig onderzoek gedaan naar
4
de geschiedenis van het leesonderwijs, maar in Nederland komt het pas de laatste
5
jaren voorzichtig op gang. Dat is opmerkelijk, omdat historisch onderzoek naar de
leescultuur hier al langere tijd floreert. Maar receptie- en boekhistorici hebben het
onderwijs tot dusver grotendeels links laten liggen, hoewel de lezers hun eerste
belezenheid doorgaans toch opdeden op school en een aanzienlijk deel van de
boekenproductie bestemd was voor het onderwijs.
Wel is al sinds 1939 de rijk gedocumenteerde, maar vooringenomen dissertatie
van Hendrik de Vos over de geschiedenis van het Nederlandse moedertaalonderwijs
6
voorhanden. De Vos was een toegewijd discipel van de bekende
onderwijsvernieuwer Jan Hendrik van den Bosch. Daarom lichtte hij de koerswijziging
in esthetische richting sterk uit, die Van den Bosch en andere voorvechters van de
‘Nieuwe Richting’ vanaf het begin van de jaren '90 in het literatuuronderwijs tot stand
wilden brengen, in het voetspoor van de Tachtigers: ook op school diende de
persoonlijke ervaring van literaire schoonheid voorop te staan. Maar er werd indertijd
niet voor niets geklaagd over gebrek aan eensgezindheid over de doelstellingen en
7
methodes van het moedertaalonderwijs. Latere onderzoekers zijn dan ook
herhaaldelijk op uitspraken gestuit die laten zien dat het literatuuronderwijs in de
8
periode 1890-1940 een ruimer gesorteerd takenpakket heeft gehad. En het beeld
van wat men dan zoal wilde bereiken, kan nog verbreed en scherper gesteld worden.
Dat wil ik doen in dit artikel.
Aan de hand van theoretische en opiniërende beschouwingen van leraren,
lerarenopleiders, onderwijsinspecteurs, didactici en pedagogen zet ik een viertal
missies op een rij, die het literaire leesonderwijs moest vervullen: die van taalkundige,
nationalistische, esthetische en morele vorming. Het ging niet in alle gevallen om
eenduidige taakopvattingen. Daarom onderscheid ik bij de esthetische vorming een
‘tekstverklarende’, een ‘zuiver esthetische’ en een ‘kritisch-analytische’ benadering,
terwijl ik bij de morele vorming afzonderlijk aandacht besteed aan
karakterontwikkeling, aan zedelijke ontwikkeling (in engere zin) en aan godsdienstige
ontwikkeling. Al die verschillende opvattingen over de taak van het literaire
leesonderwijs stonden soms op gespannen voet met elkaar, maar waren dikwijls
ook nauw aan elkaar verwant of werden met elkaar gecombineerd. Wat zij in ieder
geval gemeen hadden, was dat zij stoelden op negentiende-eeuwse ideeën over
het nut van het lezen van literaire teksten.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

103

Een negentiende-eeuwse erfenis
Waarom zou een scholier literaire teksten moeten lezen? In de tweede helft van de
negentiende eeuw dacht men dat daar zowel persoonlijke als
sociaal-maatschappelijke belangen mee gediend waren. Op het persoonlijke vlak
ging het om de vorming van de individuele leerling, van wie men hoopte dat hij
genoeg aardigheid in goede lectuur zou krijgen om er na het verlaten van de
schoolbanken mee door te gaan. Maar bij louter leesplezier mocht het niet blijven.
Verantwoorde lectuur zou bij de leerling een goede smaak ontwikkelen, hem ethisch
onderscheidingsvermogen bijbrengen en bekend maken met zijn maatschappelijke
plichten. De beste gidsen hierbij, zo was menigeen van oordeel, waren literatoren,
zeker degenen die tot de klassieken gerekend werden. Zij immers stonden van
oudsher te boek als voorbeeldige geestelijk leiders en werden bij voorkeur
voorgesteld als toonbeelden van deugdzaamheid. Bovendien waakten zij over de
9
vitaliteit en de zuiverheid van de taal, die zij in zijn hoogste staat deden kennen.
Wie zijn taal leerde, kon dat dus het beste doen aan de hand van grote schrijvers.
Het vaderland zou daar evenzeer profijt van hebben, want op die manier werden
de volkstaal en de nationale cultuur, in het bijzonder de literatuur, steeds in ere
gehouden. En dat waren, net als een moreel hoogstaande bevolking, belangrijke
factoren als het ging om de identiteit en de continuïteit van de natie.
Veel van dit negentiende-eeuwse gedachtengoed keerde tot ver in de twintigste
eeuw terug bij de motivering van het letterkundige leesonderwijs. Hoewel er wel
eens werd gemorreld aan haar positie in het moedertaalonderwijs, werd literatuur,
en poëzie bij uitnemendheid, in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog nog
steeds beschouwd als de hoogste vorm van taalgebruik. Daarin zou de taal zich
niet alleen manifesteren als middel, maar ook als doel in zichzelf, omwille van zijn
eigen schoonheid. De taal zelf werd kunst door een hoge mate van zeggingskracht
en uitzonderlijke helderheid voor de toehoorder of lezer. Taalkunstenaars konden
dat niveau nog altijd bereiken door steeds weer opnieuw te zoeken naar nieuwe of
hernieuwde uitdrukkingsmiddelen om adequaat te vertolken wat er omging in de
menselijke ziel. De bevestiging hiervan had Nederland nog niet zo lang geleden
gekregen door het aantreden van de Tachtigers.
Bij een zo verheven opvatting van literatuur werd lezen als ontspanning of als
tijdverdrijf zonder meer al gauw oppervlakkig gevonden en was het, in de bezorgde
woorden van de moedertaaldidacticus Willem Kramer:
een groot gevaar voor vervlakking en afstomping van de geest, waartegen
ons moedertaalonderwijs met al z'n krachten te strijden heeft. Het sluipt
in in ons leesonderwijs door de dikke boeken met ‘interessante’ stof; in
het leesuur, dat maar al te vaak slechts een gemakkelijke ontspanning
10
is tussen de zwaardere schooluren.
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De leerling moest belang gaan stellen in literatuur als iets dat meer was dan een
hoeveelheid min of meer spannende verhalen, en tot het besef komen dat hij er
moeite voor moest doen om de harmonische en geestrijke schoonheid ervan te
genieten en te waarderen. Op school zou hij een juiste attitude tegenover en omgang
met literatuur aangeleerd moeten krijgen, die hem tot steun en troost zouden strekken
in zijn latere leven.

Nationalistische vorming
Ook het geloof in de natievormende functie van het literaire leesonderwijs bleef
voorlopig intact; omstreeks de eeuwwisseling manifesteerde die zich zelfs veel
11
krachtiger dan voorheen. Sommige gezaghebbende voorstanders van
onderwijs-hervormingen, zoals Gerrit Kalff en Foeke Buitenrust Hettema, waren dan
12
ook fervente aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte. Als men zich bij
het leesonderwijs bleef verdiepen in heden en verleden van de eigen taal en literatuur
zou de ‘Nederlandsche stam’ van Nederlanders, Vlamingen en Zuid-Afrikanen niet
door volksvreemde invloeden ondermijnd kunnen worden.
Op gezag van Friedrich Schlegel en Jakob Grimm werd nog steeds aangenomen
dat de ziel van een volk zich openbaarde in zijn taal. De grote vaderlandse schrijvers
hadden, als moreel hoogstaande taalbeschermers, het belangrijkste aandeel in de
ontwikkeling van een deugdzame volksgeest, een proces dat veel weg had van
natuurlijke selectie: goede voorbeelden inspireerden nu eenmaal tot navolging. Wie
zich verdiepte in de moedertaal en de monumenten van de vaderlandse
literatuurhistorie, werd volgens Jac. van Ginneken, één van de meest nationalistische
denkers over het moedertaalonderwijs, ondergedompeld in
een geestelijk bad van nationale wedergeboorte, een wijdingsvol opgaan
tot de geesteswereld van het voorgeslacht, een verkeer met de grootste
zielen onzer afgestorvenen, een helle-, vagevuur[-] en hemelvaart, ons
Dantesk-groot makend door de kennis onzer slechte, middelmatige en
hoog-edele neigingen; kortom een klaar reflexief bewust worden van alles
wat daar ongeweten sluimert in onzen Nederlandschen, verstandelijken,
13
gemoedelijken en wilskrachtigen aanleg.
Door zich te verdiepen in de Nederlandse letteren konden middelbare scholieren
die ‘hoog-edele neigingen’ dus ook verwerven. Zo zouden hen in de
Middelnederlandse literatuur typisch Nederlandse eigenschappen treffen als
‘soberheid’ (in Karel ende Elegast), ‘innigheid van gevoel’ (i.h.b. de meisjes, bij
Hadewych), ‘gezonde humor’ en ‘reële zin’ (in de Reinaert), ‘rustige geest’ (bij
Maerlant), alsmede ‘nationale’ gevoelens als toewijding en liefde (in de abele
14
spelen). Buitenlandse ontleningen hoefden niet volledig genegeerd te worden,
mits die in overeenstemming waren gebracht met de Nederlandse volksaard. Maar
zolang het nationale
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erfgoed zich nog geen onwrikbare plaats had veroverd in de geest van de individuele
leerling, was het zaak om die ontleningen in het onderwijs buiten beschouwing te
laten, vond Van Ginneken:
Eer dat toch de vreemde wereldtalen der oude en nieuwe tijden, met heel
hunne mondiale literatuur de hoofden onzer kinderen komen overduizelen,
moeten de nationale denk- en vormen voelgewoonten in klare bewustheid
liggen te fonkelen diep daarbinnen, dat bij al het sissende en draaiende
vuurwerk, dat er weldra zal losbranden, het jonge hoofd niet al z'n
traditioneele bezinning verlieze, en als vaderlandslooze kosmopoliet er
zonder onderscheid op losbrande met Fransche licht-raketten, Engelsch
15
Bengaalsch vuur of Duitsche donderbussen.
Het was een zorg die ongetwijfeld extra werd gevoed toen zich in de jaren '30 enkele
voorstanders van vergelijkend literatuuronderwijs aandienden. Daarop lijkt Julius
Moormann, docent didactiek en methodiek aan de Nijmeegse lerarenopleiding, te
doelen als hij in 1936 bezwaar maakt tegen het behandelen van buitenlandse
invloeden op de Nederlandse literatuur. Wanneer die steeds besproken worden
dan blijft er zó weinig tijd voor het oer-Nederlandse over, dat de leerling
de school wel moet verlaten met de indruk, dat we eigenlijk nooit
zelfstandig geweest zijn. 't Stáát wel geleerd, bij één Nederlandse dichter
direct twee buitenlandse namen te noemen; [...] maar het is geleerd en
16
goed het eigene van de Nederlandse dichters te weten.
En het hoefden toen inmiddels ook niet meer alleen deugden te zijn. Volgens
Lansberg mochten in 1924 ook al minder nobele ‘nationale hartstochten’ besproken
worden, zoals de hoogmoed en baatzucht in de abele spelen en de verwijtende en
17
spottende geest van de literatuur uit de Reformatie.
Zo begon de nationalistische doelstelling in de jaren '20 te vervagen tot een
gemeenplaats of tot een als vanzelfsprekend aangenomen missie om
literatuurgeschiedenis te onderwijzen, zonder dat er nog expliciet een
vaderlandslievende legitimering bij gegeven werd. Lansberg constateerde in 1924
dat de destijds in het voortgezet onderwijs gebruikte literair-historische overzichten
de literatuurgeschiedenis enkel presenteerden als ‘een voor den beschaafden
Nederlander onontbeerlijk geestelijk goed’. Niet gebruikt werd volgens Lansberg
Stroomingen en gestalten van K.H. de Raaf & J.J. Griss, een
literatuurgeschiedenisboek dat nog wel, zij het niet uitsluitend, nationalistisch
18
geïnspireerd was. En daar voegde hij aan toe dat er destijds veel leraren waren
die in het geheel geen literatuurhistorie meer doceerden. Veel anderen deden dat
19
nog wel, maar vaak zonder er de leerlingen een afzonderlijk cijfer voor te geven.
Toch is het literaire leesonderwijs hiermee zijn nationalistisch vormende taak nog
niet helemaal vergeten. In de tweede helft van de jaren '30, onder de dreiging van
het nationaal-socialisme, lijkt het althans meer dan een frase als af en toe weer aan
20
die taak wordt herinnerd. Weliswaar zijn in een belangrijk rapport over het
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moedertaalonderwijs uit 1941, van de staatscommissie-Van den Ent, geen
21
nationalistische motiveringen meer te vinden, maar kort tevoren had de neerlandicus
Jan Karsemeijer nog niet mis te verstane, vaderlandslievende geluiden laten horen.
Tot de opdracht van het literatuuronderwijs behoorde volgens hem dat het van meet
af aan in aanraking moest brengen met ‘de edelste uitingen van de Nederlandse
geest’:
Men spreekt tegenwoordig veel over nationaal besef, maar hier ligt een
taak voor de school zo mooi en zo verheven, dat we daar gerust enige
rivieren en gebergten van Europa - om maar iets te noemen - aan mogen
opofferen. Hier geen koud intellectualisme, hier geen dorre feitenkennis,
maar hier een vorming van hart en gemoed, die een blijvende invloed zal
hebben op de Nederlandse bevolking.
En daarbij kon de historische letterkunde niet onaangeroerd blijven:
de nationale zin wordt door de kennis van de daden der voorvaderen ook
zoals die door dichters werden gezien en bezongen, versterkt en verdiept.
De literatuur kweekt geen voze, chauvinistische geest, maar weet naast
geoorloofde en immer nodig blijvende kritiek het goede te vinden en te
waarderen. De strijd om onze onafhankelijkheid, waarbij vrijheid van
geweten de inzet en de ruggegraat was, moet ons jonge volk leren kennen
e

uit strijd- en martelaarslied, waarvan de 16 -eeuwse literatuur ons
voorbeelden biedt, niet alle even schoon en onsterfelijk als het Wilhelmus,
maar waarvan toch bij alle de grondtoon is: dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerlant zoet, als ik daaraan gedenke, mijn edel hert dat bloet.
Maar ook: mijn schilt ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer.
De goede verstaander heeft hier ongetwijfeld ‘Duitsers’ voor ‘Spanjaards’ gelezen,
en zal ook begrepen hebben om welke ‘nieuwe leer’ het ging in het vervolg van
Karsemeijers betoog:
Zo kweekt de kennis van de vaderlandse letterkunde een gezonde
historische zin, wars van overdreven verheerlijking, waar die niet op haar
plaats is, maar evenzeer tot de tand gewapend tegen ieder[e] nieuwe
leer, die met vergeten van het verleden en met voorbijzien van de
verschillende verschijningsvormen die in de loop der eeuwen een zelfde
geestesopenbaring te aanschouwen gaf, in beklagenswaardige
oppervlakkigheid tot dweperij overslaat met datgene, wat de historisch
gefundeerde met de nodige reserve tegemoet treedt en op zijn intrinsieke
22
waarde onderzoekt.
Hiermee is niet gezegd dat een voorkeur voor onderwijs in de literatuurgeschiedenis
inmiddels gebonden was aan een bepaalde politieke stellingname. De commissie-Van
den Ent constateerde eenvoudig een gebrek aan consensus onder leraren
Nederlands over de noodzaak van onderwijs in de literatuurgeschiedenis. Zelf zei
de commissie het eens te zijn met degenen die die noodzaak inzagen, maar zij
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signaleerde ook dat er docenten waren die de historische taal en inkleding van de
oudere literatuur beschouwden als belemmeringen voor hun leerlingen om haar tot
zich te nemen. Het ging hier om leraren, aldus de commissie, die ‘hoge eisen stellen
23
aan het aesthetisch doel van dit onderwijs’.

Taalkundige vorming
Door die hoge eisen kwam ook de taalkundige doelstelling van het literaire
leesonderwijs in het gedrang. Anders dan de nationalistische oogmerken, waarover
nauwelijks verschil van mening lijkt te zijn geweest, werden de taalkundige al sinds
24
de jaren '80 nadrukkelijk ter discussie gesteld. Het hervormingsgezinde blad Taal
en Letteren maakte die discussie tot één van zijn programmapunten. In 1892
bijvoorbeeld verklaarde redacteur Jan Hendrik van den Bosch, op dat moment
beginnend leraar Nederlands aan de Rijks-HBS te Zierikzee, dat een dichtwerk
onmogelijk een serieuze beschouwing ten deel kon vallen als het tegelijkertijd moest
25
dienen als grammaticaal of stilistisch exercitieterrein. Tot dergelijk ‘grasduinen in
het Boek Grammatica’ of tot een oefening in woordverklaring - ook nuttig geacht
voor de algemene ontwikkeling - bleef de behandeling van het gelezene nog vaak
beperkt, zeker tot omstreeks 1905, al was het maar omdat de examenpraktijk daartoe
dwong. Vooral de kweekscholen werden erom berucht. Een voorbeeld uit een
mondeling onderwijzersexamen te Zwolle in 1901, toen de kandidaten bij de verzen
141-184 van Huygens' ‘Zeestraet’ alleen de volgende vragen te beantwoorden
kregen:
Welk woord is wien [...]? In welken naamval? Geef den 2den nv. Gebruik
hem in een zin! Hoe komt wiens nog anders voor? Verschil! Hoe wordt
wiens gebruikt? Verschil! Hoe heet wien hier in de red. ontleding! Docht,
welke vorm van dunken? Wat beteekent het? Regelm. of onregelm.? Wat
beteekent die t? Wat is het in de taalk. ontleding? Wat is dat? Welk woord
is daer oen? Komt 't ook anders voor? Welk gramm. verschil is er tusschen
daaraan en waaraan? Welk woord is satt? Welk werkw. is afgeleid van
zat? Dat in een oogenblick een blad voll lettren stond, welke zin? Kent u
de onderscheiding in bijzinnen naar rangen? Tot welke soort behoort
deze? Welk woord is voll. In welke nv. staat lett'ren? Ontleed den zin
redekundig! Soo dat de leck're.... sonder hand. Wat is soo dat? Wat is
dat?.... Wat beteekent de e in zwaerste? Geef een overzicht van 't
26
leer-boek der spraakkunst van Terwey!
27

Ondanks regelmatig geuite bezwaren van betrokkenen bij deze examenpraktijk,
zou er voorlopig weinig verandering in komen.
Toch vormden taal- en letterkundig onderricht ook voor Van den Bosch nog steeds
een onverbrekelijke eenheid. Dat komt duidelijk tot uiting in het driedelige Lees- en
taalboek dat hij rond de eeuwwisseling met zijn Helmondse collega J.L.C.A. Meijer
28
publiceerde voor de onderbouw. In de programmatische inleiding op deze
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methode zette Van den Bosch gedetailleerd uiteen hoe het leesonderwijs volgens
hem in de lagere klassen ingericht moest worden om de leerling stap voor stap te
brengen tot het lezen van literatuur in de hogere.
Aansluitend bij de ‘klankmethode’, waarop het aanvankelijk leesonderwijs op de
30
lagere school was overgegaan in de tweede helft van de negentiende eeuw, en
onmiskenbaar ook refererend aan Kloos' ‘poëzie is klank’, ging Van den Bosch uit
van het adagium dat taal uit klank bestaat in plaats van uit een verzameling
lettertekens. De docent diende zijn leerlingen eerst bewust te maken van de ‘levende
taal’, hen de (beschaafde) gesproken omgangstaal te doen horen zoals zij die van
nature en van huis uit meegekregen hadden. Vervolgens kon hij overgaan op
beschouwing, vergelijking, verklaring en oefening van allerlei facetten van de spreeken schrijftaal, zoals spelling, interpunctie, woordbetekenis, zinsbouw en stijl, en zo
mogelijk ook aandacht besteden aan dialect- of taalhistorische verschijnselen of
aan fonologie. Pas dan zou de leerling, al dan niet hardop, goed leren lezen, met
een natuurlijke uitspraak en intonatie, en zich inlevend in wat hij las. Zo werd hij
langzamerhand rijp gemaakt voor literaire taal in de bovenbouw, een boekentaal
die volgens Van den Bosch nog te ver afstond van de belevingswereld van jongere
leerlingen. Het Lees- en taalboek beperkte zich tot een paar eenvoudige stukken
van literatoren als De Bull, Werumeus Buning en Van Lennep, bij wijze van
voorproefjes.
Het leesonderwijs volgens deze geleidelijke methode was dus nog steeds
31
doorspekt met taalbeschouwing. Bovendien onderschreef Van den Bosch nog de
aloude en wijd verbreide opvatting dat belangrijke schrijvers de leerling tot richtsnoer
konden dienen ter verbetering van zijn eigen taalvaardigheid. Het grote geheim van
de schrijfkunst, hield ook de Baarnse hoofdonderwijzer T. Pluim aanstaande collega's
voor in zijn Gids bij de studie voor de hoofdacte uit 1902, was
dat men een uitstekend voorbeeld tot model kiest en dus bij onze groote
stijlisten in de leer gaat. Heeft men een schrijver gevonden, die ons treft
om zijn fraaien stijl, welnu, men leze hem aandachtig en trachte op te
32
sporen, wat die stijl zoo aantrekkelijk maakt.
Schrijven, zei Van den Bosch Kloos na in zijn bespreking van Buitenrust Hettema's
bloemlezing Inleiding op dichterstudie, is het adequaat verwoorden van mentale
waarnemingen; ‘zo komen de grote kunstwerken tot stand en zo schrijven wij gewone
menschen goed’. Leerlingen moesten daarin getraind worden onder leiding van een
meester die zelf het schrijven op hoog niveau beheerste. Dat kon niet alleen hun
eigen vakdocent zijn, maar ook een Dichter. Daarom was, aldus Van den Bosch,
Hettema's Inleiding behalve een leesboek ‘ook weer een school voor 't eigen schrijven
33
van de jongens’.
Taalkundige analyse tijdens de leesles was in deze optiek nog steeds nuttig, maar
de taalkunde mocht, anders dan vroeger, voortaan geen doel op zichzelf meer zijn.
Het behandelen van woordbetekenis, stijl en grammatica was in de leesles alleen
dan nog geoorloofd, als het bijdroeg aan het inzicht in de middelen
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waarmee de auteur zijn ervaringen had vertolkt of als daar een voorbeeld aan
ontleend kon worden.
Een enkeling geloofde niet meer in die exemplarische functie, zoals J. Koopmans.
Deze hoofdonderwijzer toonde zich zo'n rechtgeaard geestverwant van zijn
mederedacteuren Hettema en Van den Bosch, dat hij de uiterste consequentie trok
uit hun opvattingen over ‘levende taal’ en in zijn recensie van Pluims Gids, die
volgens hem een ‘lijklucht’ verspreidde, het opvolgen van het eerder aangehaalde
advies ontraadde:
Het ‘grote geheim’ nu is geen geheim, en de ‘kunst’ is 't van meet af te
luisteren naar de natuur. Bij 't kiezen van de modellen van ‘fraaien stijl’
blijft er zo dikwels een aan de ‘leer’ hangen, en brengt het niet verder dan
34
'n levenloze stijfheid.
In 1917 legde Van Ginneken uit waarom scholieren, en zeker die in de lagere
klassen, hun opstellen maar liever op de beschaafde omgangstaal moesten
afstemmen om zulke ‘levenloze stijfheid’ te voorkomen. Grote dichters als Vondel
en Hooft hadden met hun taal ‘hoge en hoogste zielservaringen’ vertolkt, maar
minder begaafde schrijvers waren die taal ook voor minder verheven doeleinden
gaan gebruiken. En aldus
draagt elke literatuurtaal, en zeker die van ons zoo-graag-naäpend en
groot-doend volk, een diepen aanleg tot onwaarheid en onoprechtheid in
heel haar woordenkeus en staande dichterlijke uitdrukkingen, en in haar
grammatische en syntactische gemaniëreerdheid vooral. En juist daarvan
kent de omgangstaal van ons trouwhartig volk geen spoor.
De schriftelijke overlevering van literaire taal conserveerde onwillekeurig ook allerlei
35
gebreken, die in het mondelinge verkeer van lieverlede weggezuiverd zouden zijn.
Waarschuwingen als die van Van Ginneken en Koopmans bleven echter nog
decennia lang aan dovemansoren gezegd. Zo zou het moedertaalonderwijs zich
volgens Ph.J. Simons tot klassieke auteurs moeten wenden om de gebrekkige
schrijfstijl te helpen verbeteren die hij anno 1924 overal om zich heen waarnam in
het maatschappelijke leven. Daarbij dacht deze leraar Nederlands in het bijzonder
36
aan Staring. En in de jaren '30 kreeg het geloof in de modelfunctie van literatuur
nieuwe impulsen door in Engeland, Duitsland en Frankrijk opgang makende
denkbeelden over stijlonderwijs, die in Nederland vooral een pleitbezorger vonden
37
in Willem Kramer.
In een openbaar college als privaatdocent moedertaaldidactiek aan de universiteit
van Utrecht hield hij aanstaande leraren Nederlands in 1935 voor dat lezen voor
leerlingen een leerschool was in ‘gevoelige taalbeheersing’ en dat hun opstellen er
qua uitdrukkingswijze en compositie op vooruit zouden gaan als ze teksten,
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waaronder literaire, stilistisch leerden analyseren. Een jaar later stelde inspecteur
Willem van den Ent zich op achter Kramer, overtuigd als ook hij was van de centrale
positie die zulk onderwijs zou moeten innemen, in nauwe samenhang met het
literatuuronderwijs. Is er, vroeg Van den Ent de leden van de Vereniging van Leraren
in Levende Talen,
voor het opstel een betere voorbereiding te denken dan het leren begrijpen
wat schrijven is aan het voorbeeld van de grote schrijvers? Het
letterkundige kunstwerk is de beste leerschool voor vormend
39
taalonderwijs.
Kramers inspanningen om van het stijlonderwijs een zelfstandig aandachtsgebied
van het moedertaalonderwijs te maken, zullen echter onwillekeurig ook hebben
bijgedragen aan de verdere ontkoppeling van het taal- en het literatuuronderwijs.
Een voorstander daarvan was bijvoorbeeld de Arnhemse leraar F.G.A. Stemvers,
die het leesonderwijs een voornamelijk esthetisch vormende taak toedacht: verrijking
van de taalschat mocht weliswaar in de beide laagste klassen, die voorbereidden
op het literatuuronderwijs in de hogere, nog een nevendoel zijn, maar ‘de leesles
worde slechts voor lezen aangewend’ in de hogere jaren. Taalbeschouwing naar
aanleiding van het gelezene was ook dan nog nuttig, erkende hij in 1933, maar wel
40
in een aparte les - een oplossing die de kool en de geit spaarde en vermoedelijk
daarom in de jaren '30 de meeste aanhangers heeft gevonden.
Ook de commissie-Van den Ent koos ervoor. Van haar mochten stijloefeningen,
in afzonderlijke stijl- en stellessen, nog steeds gemaakt worden bij proza en poëzie,
hetzij om na te vertellen of antwoorden op vragen bij te formuleren, hetzij als
41
voorbeeld of inspiratiebron. Maar literaire teksten hadden in die lessen eigenlijk
geen andere status meer dan zakelijke, zoals dat in de negentiende eeuw ook het
geval was geweest. Van een afzonderlijke taalkundige doelstelling van het literaire
leesonderwijs was nu geen sprake meer.

Esthetische vorming
Hoewel er te twisten viel over het gewenste taalkundige of historische gehalte van
het literaire leesonderwijs, wilden nagenoeg alle docenten Nederlands hun leerlingen
de ogen openen voor de schoonheid van literaire kunstwerken, aldus de
commissie-Van den Ent; literatuuronderwijs diende ‘aesthetisch-interpreterend’ te
42
zijn. Deze eensgezindheid was echter een ogenschijnlijke, want aan de term
‘aesthetisch-interpreterend’ werd niet altijd dezelfde lading gegeven. Wel heerste
in de periode 1890-1940 eenstemmigheid over de opvatting dat de taal niet alleen
de ziel van het volk kon blootleggen, maar ook die van de individuele gebruiker. En
hiervan ging het esthetisch georiënteerde literatuuronderwijs uit.
Taal, verkondigde bijvoorbeeld Van Ginneken (ook een voorvechter van de
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taalpsychologie), ‘is de gewilde verbinding van menschelijk geluid met menschelijken
zielsinhoud’. Die verbinding komt tot stand in de psyche van de spreker en belandt
via ‘de koele luchtpaden’, door verklanking dus, in de psyche van de toehoorder om
daar herboren te worden, ‘warm [...] van tintelend bewustzijn’. Taalvormen zijn ‘niets
43
anders dan min of meer stereotype gedachte-, gevoels- of wilsnuances’. Lezen
betekende, mutatis mutandis, de schrijver en zijn werk ‘begrijpen’, zijn gedachtengang
volgen en vooral meevoelen met de emoties waar hij lucht aan gaf. Zo kwam de
persoon van de schrijver dus meer in de belangstelling te staan, ten koste van de
literatuurhistorie: ‘belangrijke kunst is in de eerste plaats uitdrukking van een
persoonlijkheid, pas in de tweede voortbrengsel van zekere tijd’, schreef de
HBS-directeur Jacob Leest (die als man van de gulden middenweg waarschijnlijk
44
het best de ideeën van het gros der leraren Nederlands heeft verwoord).
Schoonheid en literair genot ervoer de lezer wanneer het hem lukte om door
middel van literaire taal door te dringen tot de geest van een Dichter en te ondergaan
wat er omging in zijn personages of in hem zelf: ‘men vorscht’, aldus de
lectuur-specialist Douwe Wouters, ‘door de schrijverseigenaardigheden en speurt
uit het gelezene den rijkdom of armelijkheid aan ziel van den auteur; leeft mee zijn
verbeeldingen, zijn feesttijden en treurnissen, en is met hem soms koning en tyran,
lazarus en bedelaar, maar steeds de meelevende, meevoelende, die door dat lezen
45
heen, zich zelf nader komt en beter leert kennen’. Voorwaarde hiervoor was wel
dat er een zodanige geestelijke verwantschap bestond tussen schrijver en lezer,
dat deze hem op z'n minst kon ‘naderen’.
Het voortgezet leesonderwijs kreeg op grond van deze ideeën de opdracht om
de leerlingen het ‘begrijpen’ van literatuur en het genieten van schoonheid aan te
leren. Het literatuuronderwijs, schreef bijvoorbeeld de Bredase HBS-leraar J. Mathijs
Acket in 1917, diende van de leerling een ‘superieure lezer’ te maken, die ‘leest met
z'n gemoed’ en ‘heel zijn wezen richt op de ziel der dingen die hij leest’. Het is deze
lezer niet te doen om kennis of tekstanalyse. Hij leeft letterlijk mee met de personages
als waren zij werkelijk bestaande personen, bijvoorbeeld door medelijden met ze
te hebben en om ze te huilen, of hij ondergaat ‘de zielstoestand van de schrijver,
46
de trillingen van zijn gemoed’. In het gunstigste geval werd de scholier persoonlijk
geroerd bij het lezen van de tekst zelf. Dan, zei Leest,
kunnen ogenblikken voorkomen, dat een gewijde stilte over de klas komt,
dat eenzelfde gevoel leraar en leerlingen meesleept en dat zij opgaan in
het genieten van hetzelfde gelukkige ogenblik. Wie dit wel eens heeft
ondervonden, zal dergelijke momenten onder zijn mooiste
levenservaringen tellen en het kan niet anders, of de jongens en meisjes
47
die er in deelden, zullen er een kostbare herinnering aan bewaren.
Maar dan moesten wel enige hindernissen genomen worden. Qua taalgebruik en
persoonlijk gemoedsleven lag er vaak een diepe kloof tussen literatoren en hun
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schoolgaande publiek. En men kon er niet eenvoudig op vertrouwen dat geestelijke
rijpheid zich met de jaren bij de leerlingen zou aandienen, dat zij later wel soortgelijke
gedachten en gevoelens zouden kennen als de schrijvers. Er waren echter ook een
paar oplossingen op kortere termijn.
Voor de hand lag om geen teksten te behandelen waar scholieren nog niet aan
toe waren, hoe hoog zo'n werk ook aangeslagen werd in de letterkundige canon.
In 1901 had deze aanpak volgens Johannes Bernardus Schepers, leraar Nederlands
te Haarlem, al zo veel terrein gewonnen in het moedertaalonderwijs, dat hij dit zelfs
ten voorbeeld durfde stellen aan het onderwijs in de oude talen. De ‘vergoding van
48
de klassieken’ zou ook daar plaats moeten maken voor ‘alleen mooivinden’. De
voorkeur genoten teksten die de leerlingen met plezier zouden lezen of die tenminste
dicht bij hun belevingswereld stonden. Dat hoefde historische letterkunde overigens
niet uit te sluiten, zei Leest, omdat ‘vroeger schrijversgeslachten werkelik primitiever,
minder gecompliceerde gevoelens hadden, altans uitdrukten, dan de
49
tegenwoordige’. Middeleeuwse en zeventiende-eeuwse literatuur lagen zestienjarige
vierdeklassers inderdaad meer dan de ingewikkelde en geraffineerde lyriek en
50
romans van hun eigen tijd, viel Kramer hem bij.
Verder was vrijwel iedereen het erover eens dat de leerlingen al vanaf het lagere
leesonderwijs de harmonische eenheid van vorm en inhoud in eenvoudige literaire
taal zouden moeten leren onderkennen alvorens de volwassenenliteratuur
systematisch behandeld kon worden in de hogere klassen van het voortgezet
onderwijs. De meest omstreden oplossing tenslotte was al beproefd in de
51
negentiende eeuw en sloot aan op het taalkundig en nationalistisch georiënteerde
leesonderwijs? het geven van taalkundige en historische toelichtingen.

Tekstverklarend leesonderwijs
Wat de auteur aan schoons in zijn werk had gelegd, zou de ontwikkelde en
taalgevoelige docent weliswaar niet ontgaan, maar de oppervlakkig lezende leerling
wel. De docent moest dus minstens de persoon van de schrijver introduceren door,
voorzover ter zake, te vertellen over diens politieke, religieuze en artistieke
standpunten, zijn geestelijke ontwikkeling en verdere biografische bijzonderheden.
Verder kon hij ingaan ‘op de aanleiding van de uitgedrukte gevoelens, het treffende,
op het schone in de uitdrukkingswijze, op mooie, frisse beelden en hun uitwerking,
52
op taalmuziek, rhytmische eigenaardigheden enz.’ Voorop stond dat de leerlingen
aan de hand van concrete voorbeelden retorische en andere kunstgrepen leerden
onderkennen, zodat zij voortaan bedacht waren op de expressiemogelijkheden die
een auteur zoal kon benutten. Hoe gemakkelijk zo'n werkwijze echter weer een doel
op zich kon worden, valt af te lezen aan een niet eens volledig lijstje van Leest, met
maar liefst 21 veel voorkomende ‘eigenaardigheden’ waarop de docent, vooral niet
53
te vluchtig, zou kunnen ingaan.
Tegenstanders van deze benadering vonden dat het effect van een tekst, zeker
van lyriek, hierbij verloren ging en dat er zo eerder kunstwerken door ‘verbrijzeld’
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werden dan ‘begrepen’. Maar zij was, aldus Leest, ‘bij ons onderwijs geen
zeldzaamheid, misschien is ze bij velen zelfs regel’. Om ‘schoonheids- en
heiligschennis’ te voorkomen, moesten de toelichtingen, liefst in een ander lesuur,
voorafgaan aan of volgen op het lezen zelf, dat zo min mogelijk onderbroken diende
te worden door uitleg of verbeteringen van de leestoon. Leest vond bovendien dat
een tekst na gedetailleerde bespreking nog eens herlezen moest worden, al gaf hij
54
toe dat dit er in de praktijk zelden van kwam. Het waren dan ook halfslachtige
remedies in de ogen van degenen die consequenter vasthielden aan het beginsel
dat leesonderwijs zich enkel moest bezighouden met het rechtstreeks dóórdringen
tot de psyche van de auteur.

Zuiver esthetisch leesonderwijs
55

Vooral in de jaren '10 deden zij zich horen. Al die toelichtingen zouden hoogstens
leiden tot onsamenhangende aantekeningen over historische, taalkundige en andere
wetenswaardigheden, ten koste van het leren lezen zelf en van het aanvoelen van
de sfeer of de stemmingen van de auteur, die toch niet uit te leggen zouden zijn.
En dat was volgens de tegenstanders van het tekstverklarende lezen ook helemaal
niet nodig, want er zou een beroep gedaan kunnen worden op individuele dichterlijke
vermogens die iedere leerling al van nature meegekregen had. Daarmee zou hij
intuïtief in staat zijn tot rechtstreekse identificatie met de schrijver en zijn personages.
Dat vermogen zou spontaan geactiveerd worden door lezing van literaire kunst.
Lyriek, en dan vooral moderne, was uiteraard het meest geschikt voor een
onmiddellijke schoonheidservaring.
Wat de jonge lezer hiervan altijd, bewust of onbewust, zou bijblijven, was geen
reproduceerbare feitenkennis, maar de stemming en de ziel van zijn boeken, de
‘geur hunner atmosfeer’, aldus Acket. Vandaar dat hij examinatoren vroeg om zich
te realiseren dat leerlingen die misschien geen feitenkennis meebrachten op het
56
leesexamen juist ‘ideale lezers’ bij uitstek konden zijn. Daarmee bracht Acket een
nieuw dilemma ter sprake: aan literatuur viel zo nog maar weinig te onderwijzen en
te toetsen. Naar de opgewekte zieleroerselen bij de leerlingen, hun zuiverheid en
intensiteit kon de docent doorgaans alleen maar gissen, om maar te zwijgen van
de overeenstemming ervan met de gemoedsbewegingen van de auteur. Al in 1898
lijkt Van den Bosch zich van deze moeilijkheden bewust, als hij zijn hartgrondige
twijfel uitspreekt of de leerlingen wel tot volledige inleving te brengen zijn via poëzie:
ik wanhoop er aan[,] de generaties rondom me heen te krijgen op de weg
van 't zich-zelf worden, van 't gevoelde, gelèden, genòten eigen waar en
mooi (eigen zoals je zenuwen, joù zenuwen en het timbre van je stem en
de uitdrukking van je gezicht het joùwe zijn); zo hard wanhoop ik daaraan,
dat poëzie op school mij dwaasheid toelijkt, illuzie, on-realisties in de
luchtgeïdealiseer, bij velen die er aan doen eigen-poëzie-loosheid en
57
gebrek aan artisticiteit, domheid in poëzie en kunst [...].
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P.J. Bol, redacteur van De Nieuwe School, wilde dit in 1913 eens en voor altijd
duidelijk maken aan ‘officieele literatuur-menschen, met akten M.O. of doktors-bullen’
die filologische beschouwingen schreven en les gaven. Aanleiding was Een boek
58
met verzen van Jacob Meerkerk, directeur van de Rijks-HBS te Sappemeer. In dit
leesboek waren talrijke vragen ter interpretatie en parafrasering van de teksten
opgenomen, die de leerlingen met zoveel woorden nader tot de dichter wilden
brengen. De Meerkerken moesten nu eindelijk eens begrijpen, foeterde Bol, dat
zulke vragen de dichter eerder naar beneden haalden, naar ‘het jongelieden-leven
van een Nederlandsche H.B.S.’. De Bollen daarentegen,
die niet over verzen praten, die parafraseeren een gruwel vinden, kennen
de ontroering, die het wèl bewuste doel is der kunst. [...] Wie eenmaal
maar de heftige emotie heeft ondergaan van het mooi-vinden, die weet
ook opeens, dat, zoo het vers goed is voor zijn hoorders of lezers, ieder
woord over het vers onzin is, dwaasheid en schennis. Is het niet op zijn
plaats, dan doet men met wat uitleggen heelemaal niets, want daarmee
komt men niet tot het doel. De emotie, die de uiting, de kunst, wilde geven.
Men maakt wel feiten duidelijk, maar om het feitelijke gaat het nu eenmaal
niet.
Bol had trouwens ook nog een andere reden om geen poëzie te willen onderwijzen?
bij lezing van een door Meerkerk gebloemleesde tekst als ‘Er waren twee
59
koningskinderen’ zou hij zelf zijn emoties niet meer de baas zijn.
Er lijken echter niet veel geestverwanten van Bol te zijn geweest die de daad bij
het woord hebben gevoegd door het poëzie-onderwijs volledig af te schaffen. Wel
waren sommigen al tevreden met een ‘gewijde stilte’ na klassikale lezing van een
literaire tekst. Het kwam zulke docenten regelmatig te staan op het verwijt dat de
leesles een luieruurtje werd. Sommigen maakten zich daar van af met het verweer
dat inleving in de ziel van een schrijver of diens personages bepaald geen luieren
was en dat het alleen maar leek dat de leerlingen er niets van opstaken. Want ook
bij degenen aan wie een lyrisch vers niet besteed leek, legde Wouters uit,
zal later, véél later, de sfeer van dat vers, de beteekenis van een enkelen
regel bewust worden, en een heimwee-vol verlangen naar innige
overeenstemming met zulk een dichter boven komen.
Wij weten zoo weinig van wat er van de geestelijke zaken blijft, beklijft,
in het onbewuste gaat slapen, om plots, in een kostbaar uur voor de ziel,
60
zijn levenwekkende kracht te openbaren.
Overtuigender zal voor menigeen de uitweg zijn geweest die Leest formuleerde:
wat men wel kon onderwijzen en toetsen waren de voorwaarden tot letterkundig
begrip, zoals kennis van en inzicht in taalkundige, prosodische en historische facetten
van het literaire werk. Het resultaat van een examen zou dan voldoende zijn, ‘als
op grond van de gegeven antwoorden de waarschijnlijkheid mag worden
aangenomen, dat het begrijpend doorvoelen van dichterlik werk voor de
ondervraagde bereik-
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baar is’. Noodgedwongen verschoof de aandacht van het literaire leesonderwijs
dus van de zieleroerselen van de auteur naar de hoedanigheden van de tekst.

Kritisch-analytisch leesonderwijs
Mede onder invloed van de hernieuwde aandacht voor stilistiek, en misschien ook
van de notie van ‘vormkracht’ die de literaire wereld sinds kort bezighield, benadrukte
men vanaf de jaren '30 dat het niet alleen ging om de inhoud van het gelezene,
maar ook om de vorm. Lezen, zei Kramer, ‘dat is doordringen door de vorm in de
62
inhoud’. Tegelijkertijd zou de leesles dan, zoals de didacticus Martinus Langeveld
63
voor het hele moedertaalonderwijs bepleitte, een denktraining moeten zijn, waarin
de leerling zijn oordeel kon scherpen en zo een goede smaak zou opdoen. In 1938
vroeg ook inspecteur Gerrit Bolkestein om leesonderwijs dat zich niet beperkte tot
inlevend lezen: ‘een nagaan van de gedachten, van de argumenten; een
beschouwing ook van de gedachtengang, gedachtenordening; een kritische
behandeling van de vraag, of er gapingen, barsten, of er leemten in het betoog, in
de beschrijving zijn; of het beeld zuiver, volgehouden is; of de ontboezeming echt,
doorvoeld, aanvaardbaar is’. Het werk van gereputeerde auteurs hoefde bij zo'n
kritische behandeling nu niet meer ontzien te worden. Zo beval Bolkestein de leraren
Nederlands aan om hun leerlingen ook eens ‘enkele leemten in de gedachtengang’
64
aan te laten wijzen in Verweys laatste gedicht, ‘Amsterdam en Vondel’.
Volstrekt nieuw was zo'n kritisch-analytische benadering overigens niet. In de
jaren '90 probeerde Buitenrust Hettema zijn leerlingen het besef bij te brengen dat
ze opgevoed werden met een slechte smaak en verkeerde denkbeelden over
literatuur. Daartoe liet hij in zijn ogen verwerpelijke poëzie uit de eerste helft van de
negentiende eeuw, onder anderen van Tollens, Withuys, Messchert en Nieuwland,
vergelijken met minder conventionele uit de tweede eeuwhelft, zoals die van Boddaert
en Winkler Prins. Ook benadrukte hij het belachelijke van die oudere verzen door
parodieën en satires te laten lezen of voor te dragen, hiertoe ongetwijfeld mede
geïnspireerd door de Julia-affaire, waarmee Kloos cum suis in 1886 hun naam
hadden gevestigd. Overeenkomstig Hettema's lespraktijk was zijn Inleiding op
65
dichterstudie voor de helft gevuld met foute en ridiculiserende teksten.
Hoewel het aan aanprijzingen van geestverwanten niet ontbrak en het boek ook
66
wel enige navolging kreeg, vond het niet veel aftrek en werd het niet herdrukt. Nog
in 1932 keerde Leest zich tegen een aanpak als die van Hettema: als leerlingen
iets van Tollens of Beets werkelijk mooi vonden, dan moest de leraar blij zijn met
dit begin van letterkundige waardering en hun plezier niet bederven ‘door op de
wijze van de critiek der tachtigers te gaan aantonen, dat het eigenlijk weinig zaaks
67
is!
Inmiddels pakte men de vorming van een kritische geest anders aan. Bolkestein
vestigde de aandacht op het De kern van Willem van den Ent en Werner Staverman
als een bloemlezing waarvan het programmatische voorbericht en de verdere
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inhoud het door hem voorgestane leesonderwijs gestalte gaven. Blijkens dat
voorbericht was het nog steeds de bedoeling dat de leerlingen de schoonheid van
vorm en inhoud leerden ontdekken. Maar de samenstellers keerden zich tegelijkertijd
tegen een literatuuronderricht dat alleen geïnteresseerd was in de zieleroerselen
van auteur en leerling:
Het literatuur-leesonderwijs is naar onze mening over het algemeen te
veel, en vaak uitsluitend, gericht op het literair genieten, dat gemakkelijk
leidt tot oppervlakkige ‘Gefühlsschwärmerei’, waarbij men zich tevreden
stelt met een vaag ‘aanvoelen’, in plaats van te streven naar verstandelijk
begrijpen en een daaruit voortvloeiend zuiverder waarderen van het
gevoelselement.
Voor dat ‘zuiverder waarderen’ en ‘verstandelijk begrijpen’ (een ander ‘begrijpen’
dus dan het ‘inlevende’) was volgens Van den Ent en Staverman een veel
intellectuelere manier van tekstbehandeling vereist. Voor wat er omging in de
schrijver toonden zij geen belangstelling; wel voor het ‘persoonlijk eigene’, de stijl
die zijn werk karakteriseerde. De kern was verder toegesneden op ‘onderscheiden
en schiften, analyse gevolgd door synthese van de gedachtengang’. Daartoe waren
alleen gedichten geselecteerd die ‘een gedachte-inhoud hebben, welke voedsel
biedt aan het verstand’. De rest van het boek, het grootste deel, werd in beslag
genomen door kritieken, essays en ander beschouwend proza, niet alleen van
literatoren en critici, maar ook van historici (Fruin, Huizinga) en beroemde
vaderlanders (van Willem van Oranje tot Thorbecke) - lectuur, kortom, ‘die tot
nadenken dwingt, stof geeft tot overweging en beschouwing, het verstand scherpt,
68
de fantasie oefent en de kring van belangstelling verwijdt’.
Zo was het esthetisch-georiënteerde leesonderwijs geëvolueerd naar een kritischanalytische variant, die zich overigens niet per se hoefde te bedienen van teksten
van buiten de literaire wereld. In hun leesboek De kunst van lezen namen Klaas
Fokkema en Johannes van Ham bijvoorbeeld vertalingen en groepjes gedichten op
een zelfde thema op, zodat de leerling op eigen kracht kon vergelijken. Ter inleiding
poneerden zij dat moderne critici als Verwey, Vermeylen, Coster, Nijhoff en Marsman
de kunst van het ‘indringend lezen’ bij uitnemendheid verstonden. Daarom waren
in dit boek ook kritieken van deze en andere leermeesters verzameld, vergezeld
69
van de teksten die ze bespraken. Het waren intussen de grote critici geworden,
die aan leerlingen ten voorbeeld werden gesteld.

Morele vorming
Evenmin voldaan met een zuiver-esthetisch leesonderwijs waren degenen die het
nadrukkelijk dienstbaar wilden maken aan de geestelijke vorming waar het voortgezet
onderwijs in het algemeen voor zou moeten zorgen, en waaraan ook het
moedertaalonderwijs dus een bijdrage zou moeten leveren. Het diende bijvoorbeeld
te
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waken tegen het gebruik van groffe arbeiderstaal, nu eigentijdse schrijvers in een
tijd van sociale verschuivingen ook uit de lagere standen afkomstig waren. En indien
ergens, dan was het wel in het literaire leesonderwijs dat er eveneens meer gewerkt
zou moeten worden aan de zelfkennis, de creativiteit en de emotionele ontwikkeling
van de leerling, aan zijn mensenkennis en sociale vaardigheid. Juist nu was hij nog
kneedbaar, al deden ook radio en dansgelegenheid, bioscoop, cabaret en tingeltangel
inmiddels hun bedenkelijke invloed gelden. Slechts een volbloed-estheticus als P.J.
Bol trok de morele waarde van het leesonderwijs in twijfel:
Ik geloof niet aan de macht van leeslessen, ik geloof zelfs niet aan
voorbeelden, die trekken, ik meen, dat erfelikheid, sociale toestanden en
omstandigheden, de moraliteit bepalen; wil men onder die omstandigheden
ook de opvoeding een zeer bescheiden plekje inruimen [...] het is mij wel.
Het is me echter onbegrijpelik, hoe denkende mensen, die toch óók broers
uit één gezin hebben zien divergeren, die óók leerlingen uit dezelfde
klassen in hun latere moraal hebben zien uiteenwijken, aan de opvoeding
een grotere invloed op de moraliteit kunnen toeschrijven dan ik zoëven
70
aangaf.
Nu was het geen gewoonte om het leesonderwijs te beperken tot onverhuld
moralistische teksten. Maar de leesles bood wel een gunstige gelegenheid om de
leerling en passant gewenst gedrag voor te houden of enige levenswijsheid toe te
dienen, hem te waarschuwen voor het kwade en te stimuleren tot het goede. De
lectuur bracht als vanzelf de beoordeling van menselijk handelen met zich mee en
leverde aforismen op die het memoriseren waard geacht werden. Inleven zou ook
de ruimdenkendheid van de leerlingen kunnen bevorderen. Op school moesten zij
leren dat boeken ‘heerlijke verschieten’ konden openen, zei Wouters, en trouwens
ook dat het ‘gevaarlijke vrienden’ konden zijn, ‘valsche tafelgenoten, die u het gelag
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doen betalen, kwaadsprekers en huichelaars, zielenmoorders en giftmengers’.

Karakterontwikkeling
De pedagoge Ida Heijermans behoorde tot degenen die hiertegen de strijd
aanbonden. Aangezien de puberteit gepaard ging met heftige gemoedsbewegingen,
in het bijzonder met ontwakend geslachtsleven en hypochondrie, zou het
leesonderwijs juist moeten aanzetten tot zelfbeheersing en ‘wijsgeerig inzicht’. In
1919 vatte Heijermans haar ideeën hieromtrent samen in een brochure over Onze
jongeren en de moderne literatuur. Aan hun lectuur stelde zij de eis dat deze in ieder
geval zuiver en schoon van vorm diende te zijn, zoals men dat inmiddels gewend
was sinds de Tachtigers. Zuiverheid, redeneerde zij, was immers Waarheid.
Belangrijker echter was dat die lectuur tevens het idealisme moest voeden waarmee
iedere jongere de egocentrie van zijn kinderjaren aflegde. Met wat hij las, diende
hij een wereld te betreden ‘waarin één mens slechts lid der gemeenschap is, waarin
allen er voor allen zijn’. Een boek moest ‘één les zijn in schoonheid, waarheid,
gezondheid, levensmoed, karakterkracht, zelfbeheersching, idealisme en
72
gemeenschapszin’,
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en het mocht de verwarring van de puberteit dus vooral niet verergeren.
Aan deze eisen toetste Heijermans nu drie van de ‘beste’ schoolbloemlezingen,
om te concluderen dat zelfs die op tal van plaatsen olie gooiden op het vuur van
73
het puberale gemoed. Hetzelfde gold voor veel door scholieren gelezen romans
als De bruidstijd van Annie de Boogh van Herman Robbers en Een zwerver verliefd
van Arthur van Schendel. Van Schendels Tamalone als ontluikende jonge man vond
74
Heijermans ‘een van de meest ziekelijke typen van jongens op dezen leeftijd’. Wat
Heijermans betrof werd dit soort ongezonde boeken, waarin het slechts om de
schone vorm te doen zou zijn, uit de school verbannen. Ook tegen Beatrijs had ze
zedige bezwaren, en de Decamerone of de Spaansche Brabander kwamen uiteraard
al helemaal niet voor jeugdige lezers in aanmerking. Klassieke werken uit de
Nederlandse en de wereldliteratuur leken haar niettemin veiliger dan moderne,
omdat die veel minder uitnodigden om er meer van te lezen.
Heijermans zal in de ogen van veel tijdgenoten overbezorgd zijn geweest, maar
het materialistische, decadente en ontluisterende karakter van de recente, veelal
naturalistisch getoonzette literatuur plaatste ook gematigdere opvoeders voor een
probleem. Aan de ene kant zou de schoonheidservaring, opgeroepen door een
literair werk, op zichzelf al veredelend werken. Maar aan de andere kant bepaalden
schrijvers zich niet altijd tot het uitdrukken van verheven emoties. Nu eens sneden
zij erotische thema's aan, dan weer verkondigden zij een minder gewaardeerd
politiek, religieus of andersoortig maatschappelijk standpunt. En aangezien scholieren
- dat was men met Heijermans eens - zowel sterke ideële als erotische
belangstellingen hadden, kon hun lectuur gemakkelijk tot ongewenste navolging
aanmoedigen. In deze situatie was het zaak om de interesses van de leerlingen in
de juiste richting te sturen door niet alleen de esthetische kwaliteiten van het gelezene
in de klas te bespreken, maar ook de morele.
Pleitbezorgers van karakterontwikkeling via het leesonderwijs kregen extra wind
in de rug toen in de jaren '30 de personalistische ideeën van de kring rond Forum
opgang maakten. Zo attendeerde de docent Nederlands Herman Godthelp de
leraren-in-opleiding van de School voor Taal- en Letterkunde in 1934 op schrijvers
als Greshoff, Du Perron, Ter Braak en Vestdijk. Die grossierden niet in onpersoonlijke
clichees, maar wisten zich origineel uit te drukken in heldere taal. Zulke schrijvers
konden de leerling door hun werk bovendien doen kennismaken met ‘de krachtig
bewust levende persoonlikheid’ van de auteur zelf of een van zijn personages. Voor
e

de 3 klas zou Godthelp graag een leesboek zien verschijnen met ‘biografieën,
brieven en redevoeringen van grote mannen, relazen van moedige tochten, van
grote onderzoekingen en ontdekkingen op allerlei gebied tot heil van de mensheid
75
gedaan door mensen die daarvoor leefden en zich opofferden’. Overigens is
Godthelp met dit desideratum wel zeer bij de tijd geweest. Over het algemeen lieten
zijn collega's de esthetische waardering nog prevaleren: de ethische kant van een
literair werk moest behandeld worden als één van de facetten die de schoonheid
ervan konden uitmaken.
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Zedelijke ontwikkeling
Hierbij vormde de seksualiteit, ook een actueel onderwerp in de internationale
pedagogiek, een probleem apart. ‘Bezwaarlijk zal men een onderwerp kunnen
76
vinden, dat zich in een zoo algemeene belangstelling mag verheugen’. Dat gold
zeker voor adolescenten. Volgens menigeen zouden zij niet zozeer in eigentijdse
literatuur geïnteresseerd zijn om haar artistieke waarde, maar vooral vanwege de
als zedeloos bestempelde passages. Het ging dan om personages die zich zonder
gewetensbezwaren overgaven aan ‘bestiale hartstochten’, om kroeg- en
bordeelscènes, om beschrijvingen van echtelijke ontrouw of ‘vrije liefde’ onderwerpen waar de scholier gewoonlijk nog niet rijp voor werd geacht. Men kon
probedergelijke passages zorgvuldig buiten zijn blikveld te houden, zoals op
katholieke internaten wel gebeurde om te voorkomen dat ‘allerlei ongewenste
praatjes’ de ronde zouden doen over toekomstige religieuzen die hier opgeleid
77
werden. Maar slechts weinigen geloofden dat een leerling onzedige literatuur niet
op eigen initiatief zou weten te vinden. Domweg verbieden kon gemakkelijk averechts
werken. En had dat wel het beoogde effect, dan zou een confrontatie op latere
leeftijd des te heftiger en noodlottiger zijn. Daar kwam bij dat bij strenge selectie
van verantwoorde lectuur de spoeling erg dun dreigde te worden, zeker als er ook
nog artistieke criteria aangelegd werden.
De toonaangevende literatuur van na 1880 was, in het voetspoor van Zola,
aanmerkelijk onverbloemder geworden dan voorheen. Toen ging, zoals Ida
Heijermans zich herinnerde, Van Lenneps uiterst kies geformuleerde Klaasje
Zevenster nog steels van hand tot hand onder haar medescholieren, als het toppunt
78
van gewaagde lectuur. Door hun gedetailleerde werkelijkheidsbeschrijving waren
heel wat moderne literatoren van naam inmiddels verdacht geworden in zedelijk
79
opzicht. Ook in onschadelijk ogende schoolboeken kon volgens sommigen het
gevaar op de loer liggen, zoals Heijermans aantoonde bij de door haar onderzochte
bloemlezingen. In 1922 werd bezwaar aangetekend tegen Wouters' bloemlezing
Neerlandia, omdat de hier verzamelde, op zichzelf onschuldige tekstfragmenten
soms uit boeken afkomstig waren die niet geheel door de beugel konden en de
leerling de smaak in zo'n boek wel eens te pakken zou kunnen krijgen. Een zelfde
80
veroordeling trof De Vooys' veelgebruikte Historische schets: ‘aan het feit, dat ook
de allersmerigste romans in deze handleiding met volledigen titel worden vermeld,
kan hij [de docent] niets veranderen, en bij de zielkundige gesteldheid van het kind
81
is het gevaar niet denkbeeldig, dat het verboden boek tot kennismaking lokt’.
Er stonden de leraar verschillende wegen open om met erotiserende lectuur om
te gaan. Slechts een vrijzinnige minderheid weigerde eenvoudig om onderscheid
te maken tussen ‘vervelende, nette, officieele litteratuur en interessante,
82
onfatsoenlijke, verboden’.
De meerderheid vond dat leraren bespreking van erotiek niet uit de weg hoefden
te gaan, maar dan wel de gelegenheid moesten aangrijpen om de leerlingen
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voor onzedelijkheid te waarschuwen en hen een ideale, op tederheid en altruïsme
gebaseerde verstandhouding tussen man en vrouw voor te houden. Dan vond
Moormann zelfs Het donkere licht van Antoon Coolen, waarin een gevallen meisje
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een abortus provocatus ondergaat, niet ongeschikt voor schoolgebruik. Klassikale
behandeling van lectuur met seksuele verwijzingen riep wel een nieuw probleem
op, want het onderwijs werd vaak gegeven in gemengde groepen, terwijl de
welvoeglijkheid gebood om dergelijke zaken zeker in aanwezigheid van meisjes in
uiterst serene bewoordingen aan de orde te stellen. Veelbetekenend glimlachen of
knipogen was hier hoogst ongepast voor de docent. Herhaaldelijk werd ook
gewaarschuwd om de leesles niet te laten ontaarden in seksuele voorlichting.
Openhartigheid in deze werd alleen op zijn plaats geacht in een vertrouwelijk en
persoonlijk gesprek tussen mannelijke opvoeder en jongen of tussen vrouwelijke
opvoeder en meisje. Zo kon de leraar die bij een jongen - meisjes zag men hier over
het hoofd - al te veel gretigheid ten aanzien van zinnenprikkelende lectuur
constateerde, hem onder vier ogen terugvoeren op het rechte pad.
Wie klassikale bespreking te riskant vond, kon er ook geheel van afzien, eventueel
door verwijzingen naar seksualiteit in de lectuur al bij voorbaat zo veel mogelijk uit
de weg te gaan, zoals Heijermans propageerde. Ze vond slechts een aantal
rechtzinnige confessionelen aan haar zijde, die niet voor niets steen en been
klaagden over de nonchalante houding van hun geloofsgenoten als het ging om de
invloed van ‘prikkelliteratuur’, die de jonge lezer soms ook via de school in handen
kreeg. In soortgelijke brochures als die van Heijermans waarschuwden bijvoorbeeld
de protestants-christelijke pedagoog Wouters en zijn collega frater Sigebertus
84
Rombouts voor wat de gevolgen zouden kunnen zijn, zoals roof, moord en homofilie.

Godsdienstige ontwikkeling
Aan onderwijsgevenden beval Rombouts uitsluitend werkjes aan die de door hemzelf
opgerichte Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur volgens streng-katholieke
beginselen had opgenomen in de sinds 1925 verschijnende Rafaël-catalogus van
85
Roomsche Jeugdlectuur. Voor de oudere jeugd was hier echter nog nauwelijks
iets in te vinden, dus kwam het aan op vorming van geweten en wilskracht, die
perverse literatuur uit eigen beweging uit de weg zouden doen gaan. Langs dezelfde
weg zochten protestantse theoretici, die nauwelijks tot geïnstitutionaliseerde censuur
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te bewegen waren, naar beveiliging van het literaire leesonderwijs. De één vond
het daarbij het beste om in de leesles alleen theologen als Van Koetsveld, Hasebroek
en Siebold Ulfers aan het woord te laten. Een ander recommandeerde auteurs die
er blijk van gaven het kwaad dat zij beschreven te betreuren en die lieten zien dat
het niet zozeer voortkwam uit omstandigheden of opvoeding, maar zijn diepste
87
oorzaak vond in de erfzonde. Zo kon de leesles ook het zielenheil dienen.
Algemeen verbreid was de veronderstelling dat het lezen van literatuur een
tegenwicht kon bieden tegen het materialisme dat de tijdgenoot, en de jeugdige in
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het bijzonder, in zijn greep had. Men zou zich van de aardse materie en van wereldse
neigingen kunnen losmaken door middel van literaire schoonheid. Maar deze wijze
van onthechting voldeed niet zonder meer aan godsdienstige maatstaven: al te
gemakkelijk verviel men zo tot aanbidding van uiterlijke schoonheid en afgoderij.
Sinds de Onderwijswet van 1920 nam de Nederlandse Staat de bekostiging van
het bijzonder onderwijs grotendeels op zich en begon het daadwerkelijk aan zijn
opmars. Een jaar later zette Wouters uiteen hoe het gangbare gedachtengoed
omtrent het leesonderwijs in overeenstemming te brengen was met het christelijke
geloof. Literair genot mocht geen doel op zich zijn bij het lezen, maar diende via
‘uiterlijke schoonheid’ te leiden tot ‘innerlijke’, tot religieuze introspectie, die de lezer
zou opvoeren naar ‘de eenig-waren God’. Een goede schrijver ‘ziet op naar de
eeuwigheid’, aldus Wouters, en is zo een geestelijk leider die niet alleen werkt aan
het tijdelijke, maar ook aan het eeuwige zielenheil van individu en gemeenschap.
Zoals een jeugdig gemoed ontvankelijk was voor poëzie, zo zou het dat ook zijn
voor de religieuze gewaarwording. Godsdienstige poëzie scoorde des te hoger, was
ook de ervaring van Karsemeijer: ‘Veler voorkeur, wanneer men een klasse de keus
88
laat voor een gedicht, gaat daarnaar uit’. Het doel van het christelijke leesonderwijs
wees Wouters aan in ‘geestes-beschaving, geestes-verlichting, geestes-vrijheid,
doch zoo, dat ze zich vast weet aan den Onzienlijke, dat ze steunt op en houvast
89
heeft aan de Godsopenbaring’.
Het Nederlandse episcopaat verbood het gebruik van ‘neutrale’ boeken op
katholieke scholen en de Rafael-catalogus vermeldde alleen echte roomse (d.i. voor
ca. 1/8 aan het katholicisme gewijde) boeken. Met name heiligenlevens en
missieverhalen zouden de oudere leerling, meende Rombouts, kunnen inleiden tot
de roomse levensbeschouwing. Maar over het algemeen lijken zowel de katholieke
als de protestantse zuil weinig behoefte te hebben gehad om zich te profileren met
een van elkaar afwijkende taakopvatting of invulling van het literaire leesonderwijs.
Integendeel.
Wouters refereerde uitvoerig aan de poëzie van Gezelle, onder andere met een
voorbeeld van een leesles over één van diens religieuze gedichten, en beriep zich
bladzijden lang op de Moedertaalonderwijs-beschouwingen uit 1917 van de jezuïet
90
Van Ginneken. Deze op zijn beurt liet zich hierin overigens niet uit over een op
geloof geïnspireerd leesonderwijs, laat staan over een katholieke versie. Hetzelfde
geldt voor de franciskaan Gerlach Royen, die zich in een lezing in 1928 conformeerde
91
aan Ackets esthetisch georiënteerde opvattingen omtrent het leesonderwijs. Toen
Jos J. Gielen, katholiek leraar te Hulst, tien jaar later attendeerde op de
levensbeschouwelijke buitenkansen van het literaire lezen op school, baseerde hij
zich onder meer op inzichten van de calvinist W.J. Kolkert en de socialist Herman
Robbers. Wel prees hij het al ruim dertig jaar oude, roomse leesboek Proza en
poëzie van A. Vincent &amp; J.J. Verbeeten aan, maar als ‘een katholieke
92
bloemlezing, die toch geen verzameling van katholieke kunstenaars werd’.
In 1939 klaagde Moormann als docent aan de R.K. Leergangen dat Neder-
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landse scholieren, vooral die van openbare scholen, van alles afwisten van klassieke
mythologie, boeddhisme en spiritisme, maar slecht op de hoogte waren van de
christelijke cultuur. Deze zou niet onderwezen worden ‘uit verkeerd begrepen
93
neutraliteit of partijdigheid’. Toch schreef iemand als Leest, die doceerde aan een
94
Rijks-HBS, een boekje Bijbelkennis. Dat moesten zijn leerlingen systematisch
doornemen, omdat hij met Moormann overtuigd was van de onmisbaarheid van
zulke kennis bij het literaire leesonderwijs. Bovendien vond hij dat er juist op
niet-confessionele scholen speciale aandacht aan besteed moest worden. In zijn
didactische handleiding toonde hij zich evenmin een verstokte partijganger. Wie als
docent geen lectuur wilde behandelen die in strijd was met de voorgestane
levensbeschouwing, kon het wat hem betreft laten, als er maar geen literatuur van
95
mindere kwaliteit voor in de plaats kwam. Ook Leest wekt de indruk dat de verzuiling
slechts in bescheiden mate heeft geleid tot geloofsgebonden opvattingen over het
leesonderwijs.

Besluit
Morele, taalkundige en nationalistische vorming mogen dan niet meer voorop hebben
gestaan in het literaire leesonderwijs, dat neemt niet weg dat, in het algemeen
gesproken, de negentiende-eeuwse traditie waaruit het voortkwam een krachtige
was. Voor wie daar oog voor heeft, valt de onduidelijkheid over de bedoelingen van
dat onderwijs in de periode 1890-1940 mee. Het steunde op een complex van met
elkaar samenhangende ideeën over doel en waarde van het leesonderwijs, waar
het lezen van literatuur de hoogste trap van vormde. De verschillende doelstellingen
waren wel eens moeilijk met elkaar te rijmen, maar sloten elkaar vaak ook niet uit
en konden dan gemakkelijk worden verzoend. Zodoende zagen de meeste
didactische denkers een meerledig doel voor het lezen van literatuur weggelegd.
Dat het literaire leesonderwijs in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog
voornamelijk esthetisch georiënteerd is geweest, staat buiten kijf. Deze constatering
doet echter geen recht aan de pluriformiteit van dergelijk onderwijs, waarvoor men
indertijd uiteenlopende doelstellingen en methodes kon kiezen. Zo kende de
esthetische richting rekkelijke benaderingen (tekstverklarend en kritisch-analytisch)
die haaks stonden op een precieze opvatting (zuiver esthetisch). De laatste was,
anders dan wel is aangenomen, zeker niet dominant, al was het maar omdat zij
nauwelijks perspectief bood op uitvoerbaar onderwijs.
Het tekstverklarende leesonderwijs bood dat daarentegen wel. Het verwierf de
meeste aanhang, waarschijnlijk omdat het enerzijds tegemoet kwam aan inmiddels
gangbaar geworden poëticale opvattingen uit het laatste kwart van de negentiende
eeuw en anderzijds aansloot bij het traditionele, nationalistisch en taalkundig
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gerichte leesonderwijs, waar menigeen vertrouwd mee was. Zo werd de
taalkundigvormende taak van het leesonderwijs dienstbaar gemaakt aan de
tekstverklarende. Daarnaast bood het tekstverklarende leesonderwijs, bij zijn
bijzondere aandacht voor het begrip van de individuele leerling, nog altijd ruimte
aan moraliserende, al dan niet religieus geïnspireerde ambities, meer dan aan
nationalistische. Ondanks een kortstondige opleving omstreeks 1940, verflauwden
die sinds de jaren twintig, hetgeen in het volgende decennium de weg vrijmaakte
voor een kritische beschouwing van zelfs de grootste vaderlandse schrijvers, die
voorheen onaantastbaar hadden geleken. Door de teloorgang van zijn veronderstelde
belang voor de instandhouding van de natie en voor de talige vorming van de
individuele leerling, raakte het literaire leesonderwijs overigens een belangrijk deel
van zijn legitimatie kwijt.
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Eindnoten:
1 Dit artikel werd geschreven in het kader van het NWO-project ‘Homogeniteit en pluriformiteit.
Het onderwijs in de Nederlandse letterkunde als instrument van culturele repertoirevorming
1800-1940’. Ik dank prof. dr. G.J. Dorleijn, dr. G.J. Johannes en prof. dr. J.J. Kloek voor hun
commentaar op een eerdere versie.
12 Simons 1911, p. 383-384. Hij sprak deze woorden in een lezing voor de leden van de Alkmaarse
Leeszaal.
3 Hieronder versta ik zowel uitgebreid lager onderwijs als HBS, lyceum, gymnasium en
kweekschool, die destijds steeds in één adem genoemd werden als het om ‘voortgezet’
leesonderwijs ging, dat volgde op ‘aanvankelijk’ leesonderwijs, het aanleren van de leestechniek.
Het driejarige onderwijsprogramma van de kweekschool liep in deze min of meer parallel aan
dat van de klassen 3-5 van de HBS.
4 Bv. Mathews 1966; Ellis 1971; Vincent 1989, p. 53-94; Richardson 1994; Chartier & Hébrard
2000, p. 209-488.
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5 Zie bv. Kuitert 1992; Boekholt 1995; Dane 2000.
6 De Vos 1939. Asselbergs 1951, p. 371-386, lijkt hierop voor een belangrijk deel gebaseerd. Zie
voor de negentiende eeuw ook Kloek 1993 en 1998, en Johannes 2002.
7 Bv. door Overdiep 1932/33, volgens welke hoogleraar en lerarenopleider de methodenstrijd
samenhangt ‘met het hevig individualisme der leeraren, die een zeer gevarieerde opleiding
hebben genoten; met den gemengden staat der klassen (in de laatste kwarteeuw is het
percentage der meisjesleerlingen abnormaal gestegen!), de snelle evolutie in de verschillende
wetenschappen, en ook de vage voorstellingen die men koestert van de begrippen “Middelbaar”
en “Voorbereidend Hooger” onderwijs’ (p. 150).
8 Zie voor recentere historische overzichten: De Moor 1986 a en b; Van de Ven 1990, p. 9-53; De
Vriend 1996, p. 78-152, en 1997; Geel 1998.
9 Van Kalmthout 2001, p. 36-37.
10 Kramer 1936, p. 400.
11 Vgl. Kroon & Sturm 1994, p. 62, en De Vriend 1996, p. 186-187.
12 Over Kalff: Maas 1998; over Hettema: De Vos 1939, p. 191-204. Kroon & Sturm 1994, p. 70-71,
wijzen op het pleidooi voor drie voor de onderbouw bestemde bloemlezingen ‘met een nationaal
karakter’ in Kalff 1893, p. 129-130.
13 Van Ginneken 1917, p. 34. Volgens Kroon & Sturm 1994, p. 40-42, is Van Ginnekens nationalisme
geënt op dat van Van den Bosch. Ibidem, p. 31-33 en 37-40, inventariseren de nationalistische
uitspraken in Van den Bosch 1893.
14 Lansberg 1924, p. 50.
15 Van Ginneken 1917, p. 33.
16 Moormann 1936, p. 177.
17 Lansberg 1924, p. 50.
18 K.H. de Raaf & J.J. Griss, Stroomingen en gestalten, Geschiedenis der Nederlandsche letteren,
Geestelijke stroomingen en cultuurverschijnselen, benevens een overzicht van het leven en een
karakteristiek van het werk van de hoofdpersonen uit de Nederlandsche literatuur, behoorende
bij Een nieuwe bundel, Bloemlezing voor de hoogere klassen van gymnasia, hoogere
e

burgerscholen en voor zelfstudie, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1 dr. 1920 (dl. IV van K.H. de
Raaf & J.J. Griss, Zeven eeuwen, Spiegel der Nederlandsche letteren van 1200 tot heden,
e

19

20

21

22

23
24
25
26

Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1 dr. 1917-1920). Citaat uit de ‘Voorrede’: ‘Een volk, dat achting
heeft voor zichzelf, wil geen vreemde zijn in hetgeen de besten der vroegere geslachten aan
geestelijke schatten hebben voortgebracht’ (p. XVIII). Over het niet in gebruik zijn van deze
bloemlezing: Lansberg 1924, p. 4-5 en 10. Overigens zijn Lansbergs mededelingen gebaseerd
op een min of meer representatieve steekproef van ca. 60 hbs-en, lycea en gymnasia, wat
schoolgebruik dus niet geheel uitsluit. Misschien werd Stroomingen en gestalten, gezien een
herdruk in 1931, ook wel gelezen op kweekscholen of, zoals bedoeld blijkens de ondertitel, bij
zelfstudie.
Lansberg 1924, p. 9 en 106-107. Volgens de wet moesten HBS en kweekschool kennis van
belangrijke literaire werken en van de literatuurgeschiedenis examineren. Het gymnasium was
daar niet toe verplicht, maar kende wel vaak een zelfde examenpraktijk.
Vgl. bv. de opmerkingen van onderwijsinspecteur W. van den Ent, dat hij en zijn collega's
‘doordrongen [zijn] van deze waarheid: goed moedertaalonderwijs is een nationaal goed van
de eerste rang’ (Van den Ent 1936, p. 71). Tezelfdertijd deelt Kramer mee dat het onderwijs in
het Nederlands het vermogen moet ontwikkelen ‘om door te dringen in de schatten, in onze
taalcultuur opgelegd, en daaruit de kracht te putten om in waardig nationaal zelfrespect mee te
werken tot opbouw van ons edelst volksbezit’ (Kramer 1936, p. 403).
Aldus Kroon & Sturm 1994, p. 45-47. Op grond van het nu volgende, heb ik twijfels bij hun
vaststelling dat sinds het Rapport-van den Ent ‘de vraag [uit het zicht verdwijnt] naar een mogelijk
verband tussen moedertaalonderwijs en nationale identiteit’ (p. 47). Men bedenke dat de
commissie- Van den Ent zich liet installeren door en rapporteerde aan de Duitse bezettingsmacht
(in de persoon van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap
en Cultuurbescherming). De commissie bestond uit voorzitter W. van den Ent, secretaresse
A.H. Kiel, de hoogleraar Oudgermaanse Taal- en Letterkunde J. de Vries en de neerlandici W.H.
Beuken, L.M. van Dis, B.H. Erné, C.B. van Haeringen, W. Kramer, W.A.P. Smit, en C.G.N. de
Vooys.
Karsemeijer 1941. Citaten op p. 166 en 171-172. Tegelijkertijd onderstreepte ook Kramer 1941,
p. 13-14, de nationale roeping van het moedertaalonderwijs, onder instemmende aanhaling van
Van Ginneken 1917.
Commissie 1941, p. 77-78.
Bv. door Stellwagen 1885.
Van den Bosch 1892, p. 108.
Opgenomen in T. Pluim, Gids bij de studie voor de hoofdacte, Groningen, P. Noordhoff, 1902.
Ik citeer naar Koopmans 1902, p. 308, die erbij aantekent: ‘Meerendeels wordt overal zoo
gevraagd’ (n. 2). - Met het ‘leerboek’ bedoelt de examencommissie T. Terwey's Nederlandsche
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spraakkunst ten behoeve van inrichtingen voor middelbaar onderwijs en tot opleiding van
e

onderwijzers, Groningen, J.B. Wolters, 1 dr. 1878.
27 Zie bv. de inleiding van M.R. Dijkman, Mondelinge examens Nederlandsche taal en lezen. Vijftig
stenografische verslagen van in 1910 gehouden examens, opgemaakt en voorzien van een
paedagogische inleiding voor kweekelingen, onderwijzers en examinatoren, Groningen, J.B.
Wolters U.M., 1911; Lantermans 1918, p. 90-91; en Simons 1923.
28 J.H. van den Bosch & L.J.C.A. Meijer, Lees- en taalboek voor hoogere burgerschool en
e

gymnasium, normaalen kweekschool, 3 dln., Utrecht, Kemink en Zoon, 1 dr. 1896-1901. In de
inleiding van het Letterkundig leesboek dat hij nadien met C.G.N. de Vooys samenstelde, stond
nog altijd dat ‘de Taalgeschiedenis en de Taal- en Stijlbegrippen in de Historia Litteraria ter
sprake moeten komen’. Deze historische bloemlezing was voorzien van taalkundige
aantekeningen. (J.H. van den Bosch, C.G.N. de Vooys & D.C. Tinbergen, Letterkundig leesboek
e
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35
36
37
38
39
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42
43

voor hoogere burgerscholen, gymnasia en kweekscholen, 2 dln., Groningen etc., Wolters, 1
dr. 1919-1923.)
Een heruitgave van de inleiding werd afzonderlijk en gratis beschikbaar gesteld. Zie Van den
Bosch 1903.
Abelman e.a. 1984, p. 77-78, 81 en 83; Dodde 1997, p. 36.
Ook wel noodgedwongen, zo legde Van den Bosch uit in zijn inleiding: zolang helaas de
Vereenvoudigde Spelling van zijn mederedacteur R.A. Kollewijn, die bijvoorbeeld de
buigingsuitgangen wilde laten vervallen, nog niet was toegestaan op de scholen, kon het
leesonderwijs ook daarom niet om de grammatica heen.
Geciteerd naar Koopmans 1902, p. 311.
Van den Bosch 1898, p. 346.
Koopmans 1902, p. 311.
Van Ginneken 1917, p. 37-38.
Simons 1924, p. 169-170.
Geel 1989, p. 153-158.
Kramer 1936, p. 400 en 403.
Van den Ent 1936, p. 53 en 66-67. Citaat op 67.
Stemvers 1933, p. 181 en 192. Acket 1912, p. 80, overweegt al een afzonderlijk uur voor
taalkwesties.
Commissie 1941, p. 23-26 en 69-73.
Commissie 1941, p. 77.
Van Ginneken 1917, p. 6 en 21. Van Ginneken brengt deze individualistische taalopvatting als
volgt in overeenstemming met zijn nationalistische kijk op taal. Sprekers en hoorders verwisselen
voortdurend van rol en beïnvloeden zo elkaars taal en elkaars geest. Zij gaan ook met andere
hoorders en sprekers om. Daardoor weerspiegelt de ziel, en daarmee de taal van één individu,
uiteindelijk ‘al die op elkaar inwerkende duizendvoud geschakeerde zielelevens, van elke
maatschappij, in alle landen en tijden’ (ibidem, p. 10). Een leerling kan dus inzicht krijgen in de
volksziel door beschouwing van zijn eigen taal, die hem zijn eigen ziel openbaart als representant
van de volksziel. Op grond hiervan noemt van Ginneken als hoofddoel van het
moedertaalonderwijs in het algemeen, dat het de leerling inzicht moet geven in het eigen
zieleleven (ibidem, p. 40). Zonder er deze zelfde consequentie aan te verbinden, neemt Moormann
1936, p. 5-7, Van Ginnekens definities over. Een analyse van diens brochure vanuit taaldidactisch
perspectief geeft Hulshof 1996, p. 149-156.
Leest 1932, p. 101.
Wouters 1921, p. 20.
Acket 1917.
Leest 1932, p. 103.
Schepers 1901, p. 129.
Leest 1932, p. 96.
Kramer 1941, p. 71.
Vgl. bv. De Beer 1887, p. 103 en 105-106, en Van Ankum 1887.
Leest 1932, p. 104.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 Leest 1932, p. 26-27: ‘1o. Eigenaardige woordbetekenissen, / 2o. ongewone woord- of
o

zinsvormen, / 3 . ongewone betrekkingen tussen delen van afleidingen, samenstellingen of
uitdrukkingen, of, wat op hetzelfde neerkomt, het (opzettelik) gebruik van zulke formaties in
o

andere dan de gewone zin, / 4 . biezonder verband tussen min of meer van elkaar verwijderde
o

woorden, / 5 . gedachten (oordelen, critiek, spot enz), die niet met zovele woorden uitgesproken,
o

maar slechts gesuggereerd worden, die ‘tussen de regels’ moeten worden gelezen, / 6 . ironie,
o

o

sarcasme, / 7 . beelden en symbolen die niet gemakkelijk worden begrepen of doorvoeld, / 8 .
o

verborgen geestigheden, / 9 . zinspelingen op feiten, situaties, historiese of in de litteratuur
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o

o

voorkomende personen, / 10 . welbewust gebruikte citaten, / 11 . parodieën van bekende
o

o

schrijvers, genre's [sic], enz., / 12 . veelbetekenende afwijkingen van gewone zegswijzen, / 13 .
o

o

de karakteriserende betekenis van verhaalde biezonderheden, / 14 . treffend realisme, / 15 .
o

o

fijne psychologische trekjes, / 16 . veelzeggende of veel vermoeden latende eenvoud, / 17 .
o

treffend zuivere voortzetting van gebruikte beeldspraak, / 18 . ontroerende biezonderheden, /
o

19 . het mooie “kloppen”, 't verrassend sluiten van onderdelen of van verwikkeling en ontknoping,
o

o

/ 20 . diepzinnige waarheden, / 21 . sfeerscheppend woordgebruik’.
54 Leest 1932, p. 29 en 93
55 Dat het zuiver esthetische leesonderwijs vanaf de jaren twintig alweer terrein verloor, lijkt af te
leiden uit de drukgeschiedenis van een van de meest representatieve leesmethodes die ervoor
verschenen: M.A.P.C. Poelhekke, Taalbloei, Letterkundig leesboek voor h.b.s., gymnasia, kweeke

en normaalscholen, bijeengebracht door -, 2 dln., Groningen etc. 1909. Het beleefde een 3 dr.
in 1919 en werd in 1925 en 1931 alleen nog herdrukt in verkorte vorm. In 1924 was het volgens
Lansberg 1924, p. 10, niet in gebruik op de door hem onderzochte scholen. Wellicht speelde
hier ook concurrentie een rol van W.C. Wittop Koning-Rengers Hora Siccama & Herman Poort,
De bloeiende bongerd, Bloemlezing. Een inleiding tot de literaire kunst ten dienste van gymnasia,
hoogere burgerscholen, middelbare meisjesscholen, kweekscholen en normaallessen, 2 dln.,
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überhaupt nog te hoog gegrepen is om het al tot ‘artistiek’ lezen van literatuur te brengen: ‘Léér
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Bol 1913. Citaten op p. 377, 383 en 384.
Wouters 1921, p. 64.
Leest 1932, p. 114.
Kramer 1936, p. 400-401.
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Bolkestein 1938, p. 27-28.
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‘pathos, overgevoeligheid, aanstellerij en gekunsteldheid’. Zie Wouters 1921, p. 52. Ibidem, p.
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Leest 1932, p. 105.
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Moormann 1936, p. 220-221.
Wouters 1925, m.n. p. 38-51, en Rombouts 1925. Dane 1996, p. 65-99, bespreekt een aantal
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L.G.C. Malmberg, 1 dr. 1906.
93 Moormann 1936, p. 89-90.
94 Tot dusver niet getraceerd. Vergelijkbaar en bekender was Arthur van Schendels t.b.v. het
literatuuronderricht geschreven leesboek Bijbelse verhalen, in 1931 verschenen als nr. A 15 in
de serie ‘Mozaïek’ van uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle en opgenomen in zijn Verzameld
werk, dl. III, ed. C. Bittremieux e.a., Amsterdam, Meulenhoff Nederland, [1976], p. 599-728.
Overigens betreurt Godthelp 1934, p. 25, dat het boek slecht loopt.
95 Leest 1932, p. 42-44 en 97.
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‘O christelijcken knoop!’
Vondels visie op de geestelijken in zijn Gysbreght van Aemstel
A. Maljaars
G.C. de Waard
Inleiding plus doelstelling
In het vijfde bedrijf van zijn Gysbreght van Aemstel laat Vondel, na eerst Gijsbrecht
aan Badeloch verslag te hebben laten uitbrengen van zijn verdediging van de stad,
een bode aan het woord, die getuige is geweest van de dood van zowel bisschop
Gozewijn als de abdis Klaeris van Velzen met haar nonnen. Het uitvoerige relaas
1
van deze bode, bij elkaar een kleine honderd versregels (1391-1487), slechts
tweemaal onderbroken door een eenregelige vraag van Gijsbrecht (1395; 1466), is
een en al bewondering voor en zelfs verheerlijking van het martelaarschap van deze
geestelijken. De toon wordt meteen al gezet in zijn openingsclaus, een droevige
klacht over wat hij voor zijn ogen heeft zien gebeuren, die uitloopt op een tweeledige
exclamatie: ‘Most ick den Bisschop noch zien sterven en d'abdisse? Och vader
Gozewijn! Och reine maeghd Klaerisse!’ (1393-1394)
De culminatie van de lyrische bewoordingen die de bode bezigt, is in onze ogen
gelegen in een soortgelijke opeenvolging van vraag en exclamatie. Als hij weer voor
zich ziet hoe, tegenover de bloeddorstige Witte van Haemstee, Klaeris de oude
bisschop omhelst en haar nonnen een kring om hen heen vormen, ontlokt hem dat
de volgende ontboezeming:
Wie zou 't godvruchtigh hoofd een hair bezeeren konnen,
Omheint met eenen muur van godverloofde nonnen,
Gestrengelt arm in arm? O Christelijcken knoop! (1425-1427)

In hedendaags Nederlands zouden we de laatste uitroep als volgt weer kunnen
geven: wat een christelijke vorm van gemeenschap! Of: wat een christelijke
2
solidariteit! Het is duidelijk: de bode is diep onder de indruk; hij heeft iets
aanschouwd van hoog christelijk gehalte.
Er zijn nog verschillende andere manieren waarop Vondel de eerbied van de
bode voor het sterven van Gozewijn en Klaeris tot uitdrukking laat komen. Na de
zojuist vermelde exclamatie haast de bode zich daaraan toe te voegen dat in zijn
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ogen in de stervenden de drie goddelijke hoofddeugden, Geloof, Hoop en Liefde,
vlees en bloed geworden zijn en dat deze drie lijnrecht tegenover de Ondeugd staan,
geïncarneerd in de vijand, i.c. in Witte van Haemstee (1428-1431). De laatste is een
ogenblik zelfs zo onder de indruk van wat hij ziet, dat hij achteruit deinst, zoals dat
eens het geval was met hen die Jezus gevangennamen (Joh. 18:3-6).
Ook de beelden die bij de bode bovenkomen, als hij de verschillende handelingen
van Gozewijn en de zijnen tracht te beschrijven, getuigen stuk voor stuk van een
exclusief positieve waardering, bijvoorbeeld als hij de door Haemstee gedode nonnen
vergelijkt met een krans van witte en rode rozen, symbool voor maagdelijke
3
martelaressen (1439). Extra nadruk aan zijn lyrische benadering van de stervenden
wordt verleend door een aantal epitetha ornantia, bijvoorbeeld ‘reine’ maagd (1394),
‘godvruchtigh’ hoofd (1425) en ‘hemelsche’ ogen (1486). Zo zou er nog meer te
noemen zijn. Voor ons doel is het voldoende om vast te stellen dat heel het kleurrijke
relaas van de bode op de toonhoogte is gezet van de adoratie. Zelfs wordt de enige
negatieve kwalificatie die het bevat, d\'a\'araan dienstbaar gemaakt. Want het
scheldwoord bastaardbisschop, de oude bisschop naar het hoofd geslingerd, komt
uit de mond van de meest brute en goddeloze onder de vijanden, Witte van
4
Haemstee, die, zelf een ‘overwonnen basterd’ (1450; vgl. 1456), zich niet ontziet
Klaeris, alvorens haar te doden, boven op het lijk van Gozewijn te schofferen
(1474-1487), om daarna zijn heiligschennende handen ook nog eens aan het
gebalsemde lijk van een martelaar te slaan (1492-1506). De hemeltergende daden
van Haemstee vormen aldus het repoussoir van de goddelijkheid van het
martelaarschap van Gozewijn en Klaeris.
Nu lijkt het ons nauwelijks aan twijfel onderhevig dat de stem van de bode de
stem van de dichter is. De visie van de bode op de martelaars Gozewijn en Klaeris
is die van Vondel zelf. Hoe zou het anders te verklaren zijn dat Vondel hem zo
langdurig aan het woord laat in louter idolate bewoordingen? Door geen van de
andere personages noch door één van de reien laat hij hem tegenspreken of zelfs
maar ironiseren. Op geen enkele wijze wordt de manier waarop de bode zich over
de genoemden uitlaat, afgezwakt. En dat juist Haemstee Gozewijn met invectieven
om de oren smijt, kan niet anders zijn dan een nadere bevestiging van de positieve
manier waarop Gozewijn en de anderen vanuit Vondels perspectief benaderd moeten
worden. Bovendien valt op hoe retorisch-moverend, dus gericht op het emotioneren
(‘tranen trekken’) van het publiek, het bodeverslag geformuleerd is. Een en ander
is onmiskenbaar op de misericordia gericht en die betreft naar algemeen gevoelen
5
altijd onschuldige personen.
In het licht van de genoemde feiten doet het dan ook merkwaardig aan dat
Koppenol in zijn recente artikel ‘Nodeloze onrust. Het ‘roomse karakter’ van Vondels
Gysbreght van Aemstel’ het breedvoerige relaas van de bode volledig buiten
beschouwing laat. Hij maakt zich in dat artikel namelijk sterk voor de opvatting dat
Vondel de geestelijken in de Gysbreght eerder negatief dan positief bedoeld heeft,
en probeert op die manier aan te tonen dat de gereformeerde predikanten ten

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

135
onrechte in dit stuk allerlei roomse superstitiën roken. Even merkwaardig als
Koppenols negatie van de adoratie van de geestelijken door de bode is zijn
6
uitvergroting van de invectieve benadering van Gozewijn door Haemstee. Het zal
duidelijk zijn dat onze visie op de figuur van bisschop Gozewijn diametraal staat
tegenover die van Koppenol. Dat geldt ook voor de andere geestelijke personages
in de Gysbreght. Aan te tonen dat Koppenol er met zijn ‘ontluistering’ naast zit, is
dan ook de scopus van dit artikel. Daarbij zal blijken dat de gereformeerde
predikanten er op dit punt niet ver naast zaten; zij voelden naar onze mening juist
haarscherp aan dat Vondel in zijn stuk meer dan gewone sympathie had voor de
roomse geestelijkheid en voor hun goddelijke martelaarschap.

Bisschop Gozewijn
Het beeld dat Koppenol van deze personages in de Gysbregt ontwerpt, overigens
7
voor een deel in navolging van anderen, doet in onze ogen dus geen recht aan de
feiten. Zijn argumenten zijn dan ook, dunkt ons, grotendeels te weerleggen.
Hierboven werd dat al voor een belangrijk punt aangetoond. Volgens Koppenol zou
Vondel de bedoeling gehad hebben heel de handelwijze van Gozewijn als
verwerpelijk aan de kaak te stellen en zou zijn martelaarschap onecht zijn. Het lijkt
ons ook in detail aantoonbaar dat deze visie onjuist is. Zo vindt Gozewijns
8
‘verkleedpartij’ (989 vv.) om tweeërlei reden in zijn ogen geen genade. In de eerste
plaats is Gozewijn door zijn meerderen uit zijn ambt gezet en dat hij zich opnieuw
als bisschop voor wil doen, is dus hoogmoed. En in de tweede plaats zou de ‘keur
aan wereldse rijkdommen’ waarmee hij zich optuigt, in Vondels ogen lijnrecht staan
tegenover de armoede van het Christuskind, waar de rei van edelingen van getuigt
(735-739; vgl. 698-699).
Ons inziens laat Vondel er echter, in het kader van het stuk, geen misverstand
over bestaan dat hij de afzetting van Gozewijn van Aemstel als bisschop
afkeurenswaardig vindt. De eerste keer reeds dat Gozewijn in het stuk ter sprake
komt, in Gijsbrechts monoloog aan het begin (120-124), dus zeg maar in de expositie,
wordt zijn afzetting in het kader van de onschuld van de Aemstels gezet. De
aartsbisschop van Keulen kon het geluk van de Aemstels niet aanzien en gaf
Gozewijn de schop. Daar komt bij dat Vondel Gozewijn zelf ook uiterst positief over
zijn ambtsuitoefening laat spreken (992-997) - hij is een echte herder geweest terwijl hij hem bovendien laat uitspreken dat hij zijn ambt niet vrijwillig neergelegd
heeft, maar ‘door bedwang’ (999). Sedert zijn afzetting, die niet anders was dan het
gevolg van ‘staetzucht’ (1068; vgl. 942), verlangt hij dan ook om van dit leven
afscheid te nemen; voor de dood is hij niet bang, want hij heeft een rein geweten
(1064).
Een en ander laat zien dat Vondel voor zijn stuk de visie van zijn bron, de kroniek
9
van W. van Gouthoeven, niet heeft gedeeld. Die vermeldt namelijk niet alleen dat
Gozewijn van Aemstel ‘niet veel besorcht en was om der kercken saken’, met
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andere woorden dat hij zijn taak verwaarloosde, maar ook dat hij in zijn afzetting
10
‘resigneerde’, dus bewilligde. Beide laat Vondel door zijn personage krachtig
tegenspreken en behalve de reactie van de meest duivelse van zijn tegenstanders
11
staat daar niets tegenover. Men gaat er nogal eens van uit dat Vondel, wanneer
hij gebruik maakt van een bron, het daar in alle opzichten mee eens geweest is.
Hier is het tegendeel het geval: op dit punt corrigeert hij Van Gouthoeven juist, buigt
althans diens gegevens naar eigen zin en mening om, met de bedoeling Gijsbrecht
van Aemstel én de zijnen in het meest gunstige daglicht te stellen. We hebben hier
dus in het Vondel-onderzoek te maken met een geval van overinterpretatie.
En dan de vermeende tegenstelling tussen Gozewijns wereldse rijkdom en de
armoede van het Christuskind. Zou Vondel deze tegenstelling werkelijk geïntendeerd
hebben? Maar niet alleen staat de rei van het tweede bedrijf ver van Gozewijns
‘verkleedpartij’ in het vierde bedrijf vandaan, niet alleen is een bisschop zonder zijn
12
bisschopsuitrusting niets - ‘Gelijck een Bisschop voeght’ (991) - de bewoordingen
van de tweede rei geven ons inziens te kennen dat Vondel daar aan een heel andere
tegenstelling gedacht moet hebben. Als hij de rei de sententie laat uitspreken: ‘Hier
geld geen adel staet noch pracht’ (736; cursivering van ons) en haar laat besluiten
met de hoop dat de tiran, die ‘den onnooslen laegen leit’, zijn aanslag zal missen
(743-744), dan is het duidelijk dat hij dat op de huidige situatie zo toegepast wil zien,
dat de onschuldige Amsterdammers (dus niet alleen de Klaerissen) lijnrecht
13
tegenover de tirannieke adel komen te staan die Gijsbrechts vijand vormt.
Ons inziens zit de fout hem in de term materiële rijkdom. Bij Gozewijns attributen
is daar juist geen sprake van. Nergens blijkt iets van een negatieve waardering van
Gozewijns ‘verkleedpartij’. Indien Vondel op dat punt nog een echt protestantse,
namelijk antikatholieke inborst gehad zou hebben, zoals Koppenols gedachtegang
impliceert, zou hij er blijk van gegeven hebben het schenden van de beelden en de
altaren in de Amsterdamse kerken niet volledig afkeurenswaardig te vinden. Dat
zijn namelijk stuk voor stuk ook rijkdommen. Maar het tegendeel is het geval. Wij
komen dan ook tot een tegenovergestelde conclusie: dat Vondel bij de tegenstelling
tussen materiële rijkdom en geestelijke armoede in de tweede rei juist niet aan de
kerkelijke rijkdommen heeft gedacht.
Ook de beschuldiging dat Gozewijn veel te gemakkelijk het blijven van Klaeris en
haar nonnen accepteert, en daarmee hun gewisse dood, moet naar het ons voorkomt,
14
van de hand gewezen worden. Hij is naar eigen zeggen met het lot van Klaeris
meer begaan dan met dat van hemzelf (969; vgl. 965-966) en spoort haar, met haar
nonnen, dan ook wel tot driemaal toe aan om een goed heenkomen te zoeken, de
laatste maal in de vorm van een exclamatie (‘O moeder’, 965), hetgeen wijst op een
grote mate van aandrang. Op geen enkele wijze probeert hij haar bij zich te houden.
Hun blijven is dan ook puur vrijwillig (970-977).
Opvallend is dat Vondel in zijn herziene versie van 1659 in r. 958 een wijziging
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toegepast heeft: ‘mijn dochterkens’ is veranderd in ‘Mijn dochter’. Op die manier
laat hij Gozewijn nog meer aandrang op Klaeris persoonlijk uitoefenen om te vluchten.
Een en ander strookt ons inziens niet met de gedachte dat het Gozewijn alleen maar
om eigen eer en eigen martelaarsaanzien begonnen is. Het feit trouwens dat hij de
beide martelaren de toevlucht laat nemen tot het altaar (977), gecombineerd met
de treffende gelijkenis tussen Klaeris en de heilige Clara, naar wie ze is vernoemd
- een gelijkenis die toch ook uitsluitend positief te interpreteren is - duidt erop dat
hij beide geestelijke personages aan de mogelijkheid laat denken dat de vijand
daardoor afgeschrikt zal worden van gewelddadigheden, dat hij het niet in zijn hoofd
halen zal zijn heiligschennende hand naar hen uit te strekken. Hetzelfde motief zou
15
men trouwens achter het aantrekken van het bisschopsgewaad kunnen zoeken.
Overigens mag het toch op zijn minst opvallend heten dat men bij het verwijt aan
Gozewijns adres dat hij het blijven van de Klaerissen al te gemakkelijk aanvaardt,
over het hoofd lijkt te zien dat Klaeris op dit punt het meest te verwijten valt. Gozewijn
oefent op Klaeris tenminste nog aandrang uit om zich uit de voeten te maken, maar
Klaeris op haar nonnen volstrekt niet. Toch komt zij er in het recente
Vondel-onderzoek beter af dan Gozewijn.
En dan is er nog de vergelijking met het kelen van een witte offerstier ten tijde
van het heidendom (1462-1465). Die zou duidelijk maken dat Vondel zijn personage
kritisch benadert. Smits-Veldt heeft hierbij Cats' embleem over de gildeos betrokken,
die eerst werd gekranst en daarna werd geslacht. Op die manier zou Vondel mogelijk
Gozewijns kortzichtigheid in het gloriëren in zijn martelaarschap hebben willen
16
benadrukken. Voor Koppenol is dit geen mogelijkheid meer, maar een zekerheid;
de vergelijking neemt voor hem zelfs alle onzekerheid (sic!) over een eventuele
kritische benadering van de bisschop door Vondel weg.
Voor ons besef hebben we hier opnieuw te maken met een geval van
overinterpretatie. In de eerste plaats is de vergelijking met een offerstier, zoals
zoveel, ontleend aan de Aeneis van Vergilius. Weliswaar noemt Vondel zelf in zijn
Voorspel slechts de parallellie tussen Gozewijns dood en die van Priamus voor het
altaar, maar inmiddels is al wel duidelijk geworden dat er ook met andere figuren
17
uit de Aeneis parallellen zijn. De vergelijking met de offerstier geldt daarin de figuur
van de priester Laocoön, die in doodsnood schreeuwt, zoals een offerstier brult die
van het altaar wegvlucht, en de bijl, die niet feilloos trof, van zich probeert af te
18
schudden. Vervolgens, het feit dat Vondel er expliciet bij vermeldt ‘ten tijde van 't
blinde heidendom’ laat juist zien dat een en ander met een gildeos in een gekerstend
Europa niet veel te maken heeft. De beeldspraak van de offerstier kan alleen maar
19
dienen om Gozewijn nogmaals als een offer, dus als een martelaar, aan te duiden
en suggereert bovendien heel sterk dat de vijanden van de Amsterdammers praktisch
aan heidenen gelijk zijn. In Maljaars is aangetoond dat in de Gysbreght van Aemstel
de dualiteit tussen goed en kwaad aanwezig is en dat het niet opgaat deze te
ontkennen op grond van de wetenschap dat de Haarlemmers toch ook christe-
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nen, dus van dezelfde religie als de Amsterdammers, geweest moeten zijn.
Gozewijn is dan ook wel degelijk een echte martelaar, zoals Vondel hem trouwens
zelf expliciet laat uitspreken:
Hoe zou ick schooner dood na'et lange leven wenschen,
Dan hier voor martelaer, op deze heilge steê,
Te offeren mijn bloed... (1060-1062; cursivering van ons).

Daar komt bij dat Vondel niet voor niets de gulden hoornen van de offerstier vermeld
zal hebben, evenmin als de met kransen bedekte rug. De tegenstelling tussen deze
schoonheidsattributen en de handeling van het kelen, die uiteraard bloed met zich
meebracht, is onmiskenbaar. Even onmiskenbaar is de parallellie met Gozewijn in
de schrille tegenstelling tusssen diens bisschoppelijke attributen en ‘'t bloedigh
zwaert in 's grijzen stramme zijde’ (1461). De witte kleur van de albe zal waarschijnlijk
de associatie met de witte offerstier teweeggebracht hebben. Overigens willen wij
ook nog op een parallel in het twee jaar later geschreven Maeghden wijzen: aan
het begin van het derde bedrijf worden daar de martelaressen van Ursula vergeleken
met een stomme kudde vóór de slachtbank en de hen omringende Hunnen met een
21
slager die mes en ander gereedschap slijpt om daarmee te kunnen toesteken.
Deze parallel verbiedt dunkt ons elke negatieve interpretatie van de vergelijking van
de bisschop met een offerstier.
Alles overziende kunnen wij niet anders concluderen dan dat Vondel voor honderd
procent achter zijn personage Gozewijn staat. En dat geldt ook voor Klaeris en de
haren. Blijkbaar zijn zij voor hem martelaren voor een heilige zaak. De verering van
de bode is de zijne.

Proost Willem
Naar onze overtuiging geldt dat ook voor proost Willem, Gijsbrechts broer. Voor
Koppenol is hij een bedenkelijke held, omdat al zijn aandacht uitgaat naar het redden
van een befaamd relikwie, waarmee aangegeven zou worden dat hij verblind is door
22
materialisme. Wij willen hierover kort zijn. Willem doet er alles aan om Kristijn, zijn
en Gijsbrechts zuster, in veiligheid te laten brengen (1148 vv.). Hij denkt dus bepaald
niet allereerst aan zichzelf, maar aan zijn zuster, aan het zwakke geslacht. En wat
het crucifix betreft, de drie regels die daaraan gewijd worden 1143-1144, 1201)
geven veeleer de indruk dat hij het aanwendt om de vijanden schrik aan te jagen,
vanuit de gedachte: voor het kruis zullen ze toch wel eerbied hebben. Met andere
woorden, proost Willem zoekt achter het kruis bescherming, zoals de nonnen dat
doen bij het altaar (977).
Wij concluderen dan ook dat er bij deze geestelijke geen sprake is van materia-
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lisme en dat zijn held-zijn geen bedenkelijke kanten heeft. Vondel heeft hem
metterdaad als een echte held willen uitbeelden.

Broer Peter
Ook broer Peter, de deken van de Nieuwe Kerk, komt er bij Koppenol slecht af,
23
evenals bij Smits-Veldt trouwens. Zijn optreden zou door angst ingegeven zijn. Hij
wil zo snel mogelijk wegkomen; hij is er alleen maar op uit zijn eigen hachje te
redden; hij is laf, een angsthaas.
Naar onze overtuiging is ook dit een karikatuur. Ze is alleen wat moeilijker te
weerleggen. Voor heel onze weerlegging van Koppenols interpretatie geldt dat een
andere kijk op de hoofdpersonages Gijsbrecht en Badeloch dan in het
24
Vondelonderzoek van de laatste decennia gebruikelijk is als vanzelf leidt tot een
andere visie op de geestelijken in het stuk. Hier, als het gaat om broer Peter, wordt
dat wel heel urgent. Op dit punt is het ons belangrijkste contra-argument. Voor ons
staat dan ook vast dat Vondel zijn personage niet bedoeld heeft zoals Koppenol
hem voorstelt. Broer Peter is een gelovige en betrouwbare geestelijke, op wiens
gebed Vondel niet voor niets de deus ex machina, Rafaël, laat verschijnen.

Vader Willebord
Met opzet hebben we de figuur van vader Willebord voor het laatst bewaard. Zoals
we al zagen ligt die al veel langer onder vuur. De kritiek van de laatste jaren op de
prior van de Kartuizers is niet mals. Het zal je zielenherder maar zijn, zo kopt
25
Koppenol; hij is nauwelijks gelovig te noemen. Waarop is dit radicaal afwijzende
oordeel gebaseerd? Willebord is, zo stelt Smits-Veldt, zelfgenoegzaam, vooral
gericht op het materiële welzijn van het klooster en hij is weinig principieel als het
gaat om zijn verzet tegen schending van gewijde grond. Koppenol doet daar nog
een schepje bovenop: de abt is ongeïnteresseerd, zelfzuchtig; zijn optreden is zonder
meer verwerpelijk. Een ronduit negatief oordeel dus. Van alle geestelijken in de
Gysbreght komt Willebord er wel het meest bekaaid van af.
Naar onze mening is deze voorstelling van zaken onaanvaardbaar, omdat zij
meerdere vertekende beelden bevat. Laten we er maar gelijk één bij de kop vatten.
Willebords materialisme zou met name blijken uit zijn reactie op Gijsbrechts vraag
of de kloosterlingen niet erg onder het oorlogsgeweld geleden hebben. Na de
mededeling dat hun geen haar is gekrenkt en dat ze hun kloosterplichten gewoon
hebben kunnen vervullen, vertelt de Kartuizer abt: ‘De boomgaerd leed geen scha
aen vruchten, noch de vijver/Aen visschen, noch de kerck aen d'allerkleinste ruit’
(210-211). Zie je wel, zo wordt hier in koor geroepen: Willebord is meer bekom-
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merd om zijn appeloogst dan om het lot van Gijsbrecht en de stad. Zelfs de volgorde
is veelzeggend: de boomgaard is kennelijk belangrijker dan de kerk; die komt
helemaal achteraan.
In onze ogen moet deze passage echter totaal anders geïnterpreteerd worden.
Zij is niet te lezen als uiting van materialisme, maar als uiting van verbazing. Dat zit
duidelijk in de volgorde van de elementen opgesloten. Willebord begint namelijk wel
degelijk met het klooster, en dan niet met de uitwendige aspecten ervan, maar met
de kern van de zaak. De monniken is geen haar gekrenkt en in het volbrengen van
hun ‘ouden yver’ zijn ze geen moment gestoord! Pas daarna brengt de Kartuizer
enkele materiële kanten van het kloosterleven ter sprake. Maar dat klinkt dan alsof
hij gezegd had: Zelfs de boomgaard en de vijver is geen enkele schade toegebracht;
zelfs geen ruitje van het klooster is gesneuveld. En dat is toch het eerste waar
soldaten zich aan zullen vergrijpen. Het is alsof men Willebord hoort denken: Als
het bij aanwezigheid van zulk krijgsvolk dáárbij, dus bij wat schade aan boomgaard,
vijver en kerkraampjes, zou blijven, dan mag je als kloosterlingen al in je handen
klappen; maar zelfs dát heeft niet plaatsgevonden. Deze hiërarchie beluisteren wij
ook in het woord ‘allerkleenste’. Wie zou gezeten hebben met het breken van een
paar kleine ruitjes of het leegeten van een paar bomen? Willebord bedoelt dus maar
te zeggen: We hebben niet de allerminste schade geleden. Ongelofelijk!
Op de achtergrond van Willebords verbazing moet men de meermalen vermelde
bedreiging voor de kloosterlingen van de kant van het ruwe krijgsvolk zien staan.
Koppenol suggereert dat Willebord de vijanden loyaal gehuisvest heeft en kennelijk
met hen in harmonie heeft verkeerd, maar ook dat is een vertekening van de
werkelijke stand van zaken. Om te beginnen gaat Gijsbrecht er in zijn verdere vragen
volledig van uit dat soldaten ‘baldadig’ zijn en bekend staan als ‘breidelloze gasten’
(212-213). En Vondel laat de portier naderhand tegen Diederik van Haarlem niet
voor niets zeggen dat in een oorlog abdijen en kloosters het meest te verduren
hebben (528). Deze aanvoerder blijkt trouwens zelf ook te weten van de ‘moedwil’
van het krijgsvolk (529). Het is dan ook bepaald geen wonder dat Willebord uit de
grond van zijn hart God dankt dat Hij de boosheid van de vijanden gestuit heeft
(195).
Feitelijk is dit al genoeg om Koppenols suggestie dat de Kartuizers goed met de
vijanden overweg konden, te logenstraffen. Toch letten we nog even op de scène
in het tweede bedrijf waarin Diederik van Haarlem opnieuw toegang tot het klooster
eist, midden in de nacht. Niet alleen dat de portier er blijk van geeft dat de Kartuizers
wel degelijk door de aanwezigheid van de Haarlemmers gekweld zijn - zijn reactie
op hun aanvankelijk vertrek is welhaast een gevleugeld woord geworden: ‘Men
sloegh u 't heiligh kruis, doen 't leger optrock, na’ (512) - zijn reactie op Diederiks
eis om abt Willebord te spreken is eveneens veelzeggend: ‘O Iesus, sta ons by’,
dat voorspelt niet veel goeds (518); soldaten zien we liever van achter dan van voor
(521). Vondel laat er dus geen misverstand over bestaan dat de vijanden van
Amsterdam voor de kloosterlingen een kwelling betekenden. Dat maakt de verba-
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zing van Willebord dat het klooster geen enkele schade heeft geleden, des te
sprekender.
We moeten daarbij zeker niet uit het oog verliezen dat de kloosterlingen, bij monde
van hun portier, de ongedeerdheid van hun abdij uitsluitend aan Egmond persoonlijk
toeschrijven (530). Willebords welkom in tweede instantie betreft, in overeenstemming
hiermee, uitsluitend aanvoerder Diederik van Haarlem en diens hoplieden (489-495).
Voor baldadige soldaten - waarbij het woord baldadig kennelijk niet in beperkende
zin opgevat moet worden - wil hij beslist niet opendoen (546-547). Hoplieden echter
zal hij niet afwijzen; uit de vss. 215-216 valt op te maken dat de Kartuizers de ervaring
26
hebben opgedaan dat die ‘altijd tuchtigh’ zijn, d.w.z. goed gedisciplineerd. Dat
Willebord even later toch voor gewoon krijgsvolk opendoet, is dan ook een kwestie
van pure overmacht.
Dat brengt ons op een tweede beschuldiging aan het adres van de prior. Is het
waar dat hij bij zijn overgave van het klooster aan Diederik van Haarlem weinig
27
principieel en eigenlijk laf is? Als Diederik hem sommeert krijgsvolk in het klooster
op te nemen, reageert de abt behoorlijk zelfbewust: eerst zegt hij te geloven dat er
met hem gespot wordt (539), vervolgens zegt hij ronduit dat hij het absoluut niet
toestaat (547), en als Diederik aanhoudt, voegt hij hem toe dat hij met de garanties
van een soldaat niets te maken heeft en dat hij dat eventueel ook de veldheer zelf
midden in zijn gezicht zeggen zou (554-555). Intussen weten de toeschouwers - en
Willebord zal het zich zelf ook goed bewust geweest zijn - dat dit gezegd wordt
tegen iemand die er reeds blijk van gegeven had de kloosterlingen niet te zullen
ontzien als ze tegenstand zouden bieden en zich niet door hen te laten ringeloren
28
(496-498; 502). Wij vinden Willebords tegenstand dan ook bepaald niet van lafheid
getuigen.
Daarbij komt dat hij zijn tegenstander regelrecht met Gods oordeel confronteert.
In de eerste plaats wijst hij Diederik op het voorbeeld van Uzzia, die tegen Gods
gebod in wilde offeren op het altaar, maar dat met het oordeel van de melaatsheid
moest bekopen (2 Kron. 26:16-21; 576-577). Vervolgens bedreigt hij Diederik met
29
de vloek van de graaf, en als Diederik half spottend vraagt wat die wel in mag
houden, dan zegt hij hem ronduit de eeuwige verdoemenis aan, in een claus van
maar liefst zes versregels, die eindigt met de woorden: Het is verschrikkelijk; begint
uw hart nog niet te beven? (580-589) En als de soldaten er aankomen, voegt de
abt hun allen toe dat hij liever sterft dan dat hij het toelaat, en vraagt hij hun recht
voor zijn raap of zij zich soms het helse vuur op de hals willen halen (598-599). Wie
zo durft spreken tegen een geharde ijzervreter, die er elk ogenblik met zijn zwaard
een eind aan kan maken, kan dunkt ons beslist niet van lafheid beschuldigd worden.
Willebords overgave komt op ons inderdaad vrij plotseling en tamelijk serviel over
(602-605). We dienen er daarbij echter wel op te letten dat deze overgave
gemotiveerd wordt door het feit dat Diederik zijn mannen aanspoort om het kloos-
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ter in brand te steken. Blijkbaar vindt deze geestelijke niets erger dan dat het gewijde
ontwijd wordt (vgl. 571) en als men ziet dat dit in heel Vondels stuk als iets
afschuwelijks voorgesteld wordt, kan men gevoeglijk aannemen dat het in brand
steken van het klooster ook voor Vondel een daad van blasfemische afmetingen is.
Overigens is Willebords smeken om matiging en zijn aanbod van huisvesting toch
ook weer niet zo serviel of en passant voegt hij Diederik toe dat iemand die kloosters
in brand steekt de naam van christen niet waard is (603). Het zal je maar gezegd
zijn.
Opvallend is dat de negatieve kijk op vader Willebord uitsluitend is gebaseerd op
dat wat hij zelf allemaal zegt en doet. Hoewel we nu op een paar punten hebben
laten zien dat op die negatieve kijk heel wat af te dingen valt, is het daarnaast toch
ook interessant na te gaan hoe Vondel andere personages over de pater laat
oordelen. Dat oordeel blijkt zonder meer positief uit te vallen. Het eerste wat
Gijsbrecht, het hoofdpersonage, over hem opmerkt, zodra hij hem ziet aankomen,
is dat hij ‘noit en was besproken’ (161). Dat betekent dat hij volkomen betrouwbaar
30
is, dat men van hem nooit iets slechts heeft kunnen zeggen. Ons dunkt dat deze
uitspraak uit de mond van Gijsbrecht, die contextueel niet noodzakelijk was, laat
zien hoe Vondel het personage Willebord beoordeeld wilde zien. Zij zou in elk geval
vanuit een tegenovergestelde intentie niet veel meer dan een blunder geweest zijn.
Verder valt erop te wijzen dat Gijsbrecht Willebord tweemaal als godvruchtig
bestempelt (197, 232). Natuurlijk zou men dat als iets obligaats kunnen beschouwen,
maar daar moet dan toch direct aan toegevoegd worden dat het de eerste keer in
het kader staat van Gijsbrechts geloof dat de Kartuizers, inclusief hun abt, onder
Gods speciale bescherming staan. Bovendien mogen in Gijsbrechts ogen God en
Christus de abt lonen om de volgende reden: ‘Nadien de broeders zich met uw zoo
gunstigh toonen/Te mywaert...’ Hij gaat ervan uit dat Willebord en de zijnen dag en
nacht met vurige gebeden voor de stad gestreden hebben (199-200) en spreekt
zelfs uit dat dat gebed in de strijd vele malen belangrijker is dan het hanteren van
de wapens (202-204).
Dit klinkt allemaal heel positief. Van enige kritiek of zelfs van enige reserve van
de kant van Gijsbrecht valt niets te bespeuren. Integendeel, aan het eind van hun
samenspraak laat Gijsbrecht zich nogmaals zeer tevreden uit over de rol van
Willebord en de zijnen:
Ghy hebt de stad, en my geen kleinen dienst gedaen:
Een deughd, die nimmer zal uit mijn gedachten gaen.
Gedenck my in 't gebed, voor uw autaer, ten goede (283-285).

Ons dunkt dat Vondel zijn hoofdpersonage dus over vader Willebord exclusief positief
laat oordelen.
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Naar onze mening moet hetzelfde gezegd worden van de portier. Als Diederik hem
vraagt waar zijn meester is, krijgt hij ten antwoord dat die zich in de kerk bevindt,
waar hij vast en zijn gebeden uitstort (516). Dit bidden van zijn abt wordt een ogenblik
later in de dialoog tussen Diederik en de portier in een algemener kader gezet, als
de laatste uitspreekt dat ze permanent om vrede bidden en dat hij gelooft dat God
altijd naar hun zuchten luistert. Op deze manier laat Vondel de portier bevestigen
dat het vertrouwen van Gijsbrecht op het gebed van het geestelijk volk volkomen
terecht is. Gijsbrecht wordt metterdaad ‘gedacht’ in het gebed (vgl. 285). Dat
Willebord zelf niet op Gijsbrechts suggestie van hun voortdurende gebed voor hem
en de stad ingaat, kan dan ook ons inziens moeilijk als een minpunt beschouwd
31
worden; Vondel heeft de abt niet als een hoogmoedig mens willen laten overkomen.
Als Willebord door een andere monnik is opgetrommeld en op Diederik en de
portier afkomt, laat de laatste zich als volgt over hem uit: ‘Daer is de vader zelf, zoo
bleeck en afgevast’ (531). Er is geen enkel binnentekstueel gegeven dat publiek en
lezers van het stuk aanleiding geeft om deze uitspraak anders dan letterlijk, dus
ironisch of ironiserend, op te vatten. Willebord wordt erin getypeerd als een man
32
die door langdurig vasten uitgeput is en die er als het ware uitgemergeld uitziet.
Kennelijk vat de portier het vasten en bidden van zijn meester en de manier waarop
dat aan diens uiterlijk waarneembaar is, in positieve zin op. Men zou er, vanuit
Vondels intenties gezien, nogmaals een bevestiging in kunnen zien van Gijsbrechts
vertrouwen in de kracht van het gebed van het geestelijk volk. Gijsbrecht zelf krijgt
geen reactie op zijn opmerking over de voorbede van de monniken; via de portier
komt het publiek te weten dat zijn vertrouwen daarin niet ongegrond is.
En dan is er nog de vijand. Aan het begin van het tweede bedrijf laat Vondel
Egmond het volgende constateren: ‘Wy zyn by 't klooster weer, daer Willebord in
vree/Met al de broeders woont, en stort zijn avondbeê’ (451-452). Egmonds
opmerking over Willebords gebed is blijkbaar op zijn ervaringen in het klooster
gebaseerd; hij had er in eerste instantie zelf met zijn lijfwacht zijn intrek in genomen
(214-218). Zij bevestigt het beeld dat we van Willebord reeds kregen uit gegevens
van zowel Gijsbrecht als de portier: hij is een godvruchtig en biddend man.

Overinterpretatie
We hebben nu gezien dat Willebords eigen woorden en daden geen aanleiding
geven tot de gedachte dat Vondel hem als een negatieve figuur beschouwd wil
hebben. Bovendien blijken andere personages zich uitsluitend positief over de prior
van de Kartuizers uit te laten. Dat roept de vraag op waar de negatieve kijk op deze
figuur dan vandaan komt. Het antwoord kunnen we ons inziens vinden in de
interpretatie die Smits-Veldt geeft bij de zojuist vermelde uitspraak van de portier
over zijn meester, dat die er bleek en afgevast uitziet: ‘in het Amsterdam van Vondels
tijd
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werden kartuizers getypeerd als juist het tegendeel van bleek en uitgemergeld... Dit
kwam o.a. tot uiting in de uitdrukking: “Hij heeft wangen als een kartuizer” (P.C.
Hooft, Warenar, vs. 1468). Omdat Willebord ook op het toneel zo zal zijn voorgesteld,
33
beoogde Vondel hier dus een komisch effect’. Reeds eerder had zij gesteld:
‘Willebord ...beantwoordt geheel aan de negatieve visie van Vondels stadgenoten
op monniken in het algemeen en op de vroegere Amsterdamse kartuizermonniken
34
in het bijzonder, wier smulpaperij spreekwoordelijk was’, een uitspraak die Koppenol
35
in zijn artikel volledig voor zijn rekening neemt. Nader onderzoek brengt aan het
licht dat de spreekwoordelijke smulpaperij van de Amsterdamse Kartuizers vooral
is gebaseerd op een andere uitspraak van Hooft, in zijn Nederlandsche Historien.
Bij het jaar 1566 schrijft hij: ‘De Chartroizen waaren, om hun gasten en brassen, in
't ooghe, daar dikwyls die van de regeeringe, en bij den dranck, heevighe woorden,
36
omgingen’. Het is op deze uiting dat het WNT de uitspraak baseert: ‘te Amsterdam
37
waren de Kartuizers om hun overdadig leven bekend’.
Men realisere zich wat hier gebeurt: buitentekstuele gegevens stempelen volledig
de interpretatie! Hier is sprake van een keten van redeneringen, maar de schakels
ervan zijn stuk voor stuk zwak. Het begint al met het uitvergroten van de uitspraak
van Hooft uit 1566. In onze ogen suggereert die veeleer dat het brassen van de
Kartuizers een ongewoon verschijnsel was en bovendien kan zij inhouden dat het
vooral bezoekers van het klooster waren die zich aan eten en drinken te buiten
gingen. De stadshistorieschrijver Johannes Isaac Pontanus, één van Vondels
38
bronnen voor de Gysbreght, maakt in zijn in 1614 verschenen werk niet alleen
geen melding van Kartuizer eet- en drinkfestijnen anno 1566, maar gaat uitvoerig
in op ‘de occasie ende oorspronck’ van de Kartuizer orde, ‘om dat die niet alle nu
39
en weten’ (cursivering van ons), een uitspraak die een geheel andere indruk wekt
ten aanzien van eventuele bekendheid met doen en laten van de Kartuizers.
Wat de uitdrukking ‘wangen hebben als een Kartuizer’ voor gezonde, blozende
wangen betreft, zij opgemerkt dat dat heel goed een kwestie kan zijn van ironie in
betekenis, die niet alleen op woordniveau, maar ook op dat van gezegden en
uitdrukkingen voorkomt (Aap, wat heb je mooie jongen!). Met andere woorden, het
is heel goed mogelijk dat er precies het tegenovergestelde mee bedoeld wordt.
Tenslotte vormden de Kartuizers een zeer strenge monnikenorde, wier leden
veelvuldig vastten en bijna altijd zwegen, zodanig dat reeds Sartorius in zijn in 1561
voor het eerst verschenen en in 1656 herdrukte verzameling spreekwoorden en
gezegden voor een leven in zeer strenge ontbering de uitdrukking kent: Een kartuizer
40
leven leven. Ook Walich Sievertsz, een Amsterdamse antipapist, die
hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel debet is aan de negatieve publiciteit
41
met betrekking tot de Amsterdamse Kartuizers, weet ervan dat de Kartuizers in
zijn tijd in Amsterdam de strengste orde waren en vertelt erbij dat hij zelf nog
meegemaakt heeft hoe een Minderbroeder naar de Kartuizers overging vanwege
42
de grotere ‘abstinentie’. Bovendien getuigt hij ook dat ‘sy haere lichamen alsoo
castijden dat sy in 't gemeen soo maeger waren als Dassen en Mollen, gelijc haere
aen-
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gesichten dat wel te kennen gaven’. De Amsterdammer weet dit anno 1604 dus
nog maar al te goed! Trouwens, indien ‘wangen hebben als een Kartuizer’ niet
ironisch bedoeld zou zijn, zou Hooft zijn Warenar op dit punt eigenlijk alleen voor
Amsterdammers begrijpelijk hebben doen zijn - in Utrecht was ook een Kartuizer
43
klooster! - iets wat niet goed voorstelbaar is.
In een drietal artikelen heeft de jurist H.J.J. Scholtens de geschiedenis van de
44
Amsterdammer Kartuizers, speciaal in de zestiende eeuw, aan de orde gesteld.
Daaruit krijgen wij ook een ander beeld dan dat van een stel lieden dat om zijn
smulpaperij bekend stond. We pikken er een paar gegevens uit. Blijkbaar verkeerden
de kloostergebouwen, ondanks een vermeende rijkdom, reeds vóór de beeldenstorm,
in een vervallen toestand. Op 26 september 1566 plunderde het gepeupel eerst het
Minderbroederklooster en daarna dat van de Kartuizers. In 1567 en 1572 hebben
de monniken veel last ondervonden resp. van Bredero's en Lumeys krijgsvolk,
zodanig dat het generaal capittel van de Grande Chartreuse in 1573 sprak van een
‘domus destructa et combusta’. In 1568 werd Dirk Simonsz. prior; hij was de laatste
die dit ambt heeft bekleed. Het was een man van grote versterving; niet alleen volgde
hij getrouw de strenge regel van Sint-Bruno, maar bovendien placht hij op de vrijdag
in het geheel geen spijs of drank te nemen, ook toen hij als balling buiten het klooster
gastvrijheid genoot. Eens, toen hij voor bepaalde zaken uitgegaan was, kwam hij
voorbij het huis waar één van zijn ouders op sterven lag. Hij trad evenwel niet binnen,
maar vervolgde biddend zijn weg. In 1577 legde Diederik Sonoy de laatste hand
45
aan de verwoesting van het klooster.
Niet alleen dat zulk soort gegevens een groot vraagteken zetten bij de idee dat
de Amsterdamse Kartuizers over het algemeen in Amsterdam in een kwaad daglicht
stonden vanwege een werelds leven, de vraag is natuurlijk ook wat Amsterdam
driekwart eeuw later daar allemaal nog van wist. Een vermeende bekendheid onder
Amsterdammers van meer dan een mensenleeftijd geleden wordt naar Vondels tijd
geëxtrapoleerd, en vervolgens wordt er zonder meer van uitgegaan dat Vondel bij
zijn tekening van begin veertiende-eeuwse Kartuizers het negatieve beeld van
contemporaine Kartuizers op het verre verleden heeft teruggeprojecteerd.
Wij zouden precies het tegenovergestelde willen poneren. Zélfs al zou het waar
zijn dat Vondel en zijn tijdgenoten een tamelijk negatief Kartuizerbeeld hadden, dan
nog bestaat de mogelijkheid dat Vondel in zijn beschrijving van het Amsterdam van
1300 een heel ander, namelijk een positief Kartuizerbeeld heeft willen geven. Ons
inziens geeft de tekst van de Gysbreght metterdaad niets anders te kennen. Vat
men de uitspraak over een bleke en afgevaste Willebord namelijk zuiver ironisch
op, dan moet men ervan uitgaan dat Vondel de portier op zijn zachtst gezegd een
loopje met zijn meester heeft laten nemen, en dan moet men ook van de andere
vermelde uitspraken over Willebord en de zijnen aannemen dat ze precies het
tegenovergestelde bedoelen van wat er letterlijk gezegd wordt, bijvoorbeeld over
zijn nooit besproken zijn uit de mond van Gijsbrecht (161), over zijn gebedsactiviteiten
uit de mond van de portier (516) én Egmond (452) en de uit-
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spraak over het volharden van de monniken in hun oude ijver (209). Dat lijkt ons
onmogelijk. Het is alles uitsluitend positief te duiden; Vondel heeft Willebord en de
Kartuizers als godvruchtige lieden willen tekenen. Zelfs de meermalen gewraakte
passage over de boomgaard en de vijver (210-211) moeten we naar ons oordeel
zien in het licht van een positieve beschrijving van het leven van de Kartuizer orde.
Indirect wil Vondel ermee aangeven dat de Kartuizer monniken uitsluitend vis en
fruit eten; vlees eten is de monnik van Sint Bruno namelijk onder geen enkele
46
omstandigheid toegestaan. Uit het feit dat Vondel naderhand een Grafdicht van
den Heiligen Vader, Bruin van Keulen, Stichter van de Karthuizers Orden geschreven
47
heeft, kunnen we opmaken dat hij iets met deze orde gehad moet hebben; dat
haar stichter uit zijn geboorteplaats afkomstig was, zal daartoe het zijne hebben
bijgedragen.

Gegronde onrust
Uiteraard heeft onze positieve visie op de geestelijken in de Gysbreght consequenties
voor de vraag naar het eventuele roomse karakter van het stuk en die naar het al
of niet gegrond zijn van de onrust van de gereformeerde predikanten erover. Op
basis van de in onze ogen exclusief positieve benadering van de Kartuizer
geestelijken, maar vooral van de verheerlijking van de marteldood van Gozewijn en
de Klaerissen, die duidelijk gestalte krijgt in het relaas van de bode, zijn wij van
mening dat Gerard Brom indertijd gelijk had met zijn categorische bewering dat het
48
geheel zo rooms aandoet als een altaar. Dat impliceert uiteraard dat wij geloven
dat de gereformeerde predikanten vanuit hun optiek wel degelijk terecht heel
argwanend tegenover de Gysbreght en tegenover diens maker stonden en dat zij
heel goed hebben aangevoeld hoe Vondel neigingen naar het rooms-katholicisme
49
had. Beslist geen nodeloze onrust derhalve.
Op twee tegenwerpingen moeten wij dan nog wel ingaan. De eerste is ontleend
aan vs. 1834, waar Vondel de engel Rafaël in zijn toekomstvisioen voor de stad
Amsterdam laat voorspellen dat het Hollandse gemenebest zich binnen driehonderd
jaar met machtige bondgenoten zal versterken, ‘En schoppen 't Roomsch autaer
met kracht uit alle kercken’. Laat dit vers nu niet zien dat er in de Gysbreght een
50
kritische toon tegenover het katholicisme aanwezig is? En zou hierop niet vooral
het oordeel van burgemeester Geeraert Schaep zijn gebaseerd, dat het stuk veeleer
een bespotting van het pausdom te zien geeft dan dat het tot oneer van de christelijke
51
religie zou strekken? Of heeft Gerard Brom gelijk, die in dit verband spreekt van
een ‘plichtmatig toegevoegde, alles behalve feestelijk gestemde regel over de
52
Hervorming’ die ‘verdrinkt (...) in de overvloed van Katholieke verzen’? Het zal op
grond van het voorgaande niemand verbazen dat we Brom gelijk geven. Het is zeer
de vraag of Vondel het schoppen van het roomse altaar uit alle kerken positief
beoordeelde. Niet alleen dat de rest van het stuk er blijk van geeft dat het
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duivelse van de vijand van de Amsterdammers niet het minst zit in het ontwijden
van het gewijde, uit de onmiddellijke context blijkt dat Vondel de beeldenstorm ziet
als een feit dat, naast andere,
.....................................een bits gevecht,
En endeloozen krijgh en onweer zal verwecken,
Dat zich gansch Christenrijck te bloedigh aen wil trecken (1836-1838).

Kern van de toekomstvoorspelling van de engel is overigens de glorie van de stad
Amsterdam; daar werkt Vondel naar toe. Al is het dan wel weer opmerkelijk dat die
glorie gestalte zal krijgen ‘In 't midden van den twist, en 't woeden nimmer moe’
(1839). Inderdaad, allesbehalve feestelijk gestemd; voor de goede verstaander zijn
de bewoordingen van vs. 1834 uit Vondels mond zonder meer ironisch. Het is ook
plichtmatig. De regel had er helemaal niet in gehoeven. Het is duidelijk, Vondel heeft
eventuele critici van zijn katholiserende drama de wind uit de zeilen willen nemen
met een qua intentie uitermate vage uitspraak. Heel slim eigenlijk; het stelde de
burgemeesters in staat om de predikanten een diplomatiek antwoord te geven.
Dan is er ten slotte nog de tegenwerping dat Vondel zijn stuk zich rond 1300 laat
afspelen, en dat het dus logisch is dat hij zijn personages als goed katholiek voorstelt.
Burgemeester Jacob de Graeff gebruikte dit al als argument tegen de calvinistische
dominees en hij is daarin gevolgd door Hugo de Groot, Geeraerdt Brandt, P.
53
Leendertz en ten slotte ook door Koppenol. Snijdt het ook hout? Naar onze
overtuiging niet. We geven hierbij een tweetal zaken ter overweging. In de eerste
plaats: waarom zou Vondel toch zoveel roomse gebouwen in zijn stuk betrokken
hebben en daar belangrijke scènes hebben laten plaatsvinden, terwijl wereldlijke
gebouwen (het Raadhuis b.v.) slechts in het voorbijgaan ter sprake komen? En
waarom zou hij aan de kant van de Amsterdammers zoveel geestelijken plus een
aartsengel hebben laten optreden en daarop voortdurend de schijnwerper gericht
hebben, terwijl behalve even broer Arent niemand van zijn voortreffelijke edelen,
bijvoorbeeld de in de opdracht genoemde Heemskerk (86), als sprekend personage
fungeert? De vragen stellen is ze beantwoorden.
In de tweede plaats is hier een vergelijking met andere drama's waarvan de stof
aan de Middeleeuwen is ontleend inzichtgevend. We denken daarbij aan de drie
stukken over de geschiedenis van Geeraert van Velzen van de protestanten Hooft,
Suffridus Sixtinus en Colevelt. Ook daar zou men dan een katholiserende tekening
van de personages mogen verwachten. Maar het verschil met Vondel is significant.
Waar vindt men, om het meest voor de hand liggende voorbeeld te noemen, in
Hoofts Geeraert typisch roomse trekken bij zijn hoofdpersonen? Zeker op momenten
waar men dat het meest zou kunnen verwachten, zoekt men er vergeefs naar,
bijvoorbeeld in Machtelts klacht aan het begin en in de stervensscène van Floris V.
Summa summarum: Vondel was toen hij de Gysbreght schreef hard op weg om
katholiek te worden.
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We houden de regelnummering aan van de editie Smits-Veldt.
Zie WNT, s.v. knoop IB1a (VII, 2, kol. 4755).
Zie hierover Smits-Veldt 1994, 91.
Ibidem.
Zie b.v. Konst, 302, 310.
Koppenol, 318.
Van Lennep (367, 430) en Simons (9, 18) hadden Willebord al negatief getekend. Van Duinkerken
benadert Willebord en broer Peter negatief (524-526), maar Gozewijn uiterst positief (526-527),
Van Eemeren heeft bedenkingen tegen Willebord (94-95), Smits-Veldt ziet Willebord negatief
(1994, 20, 44, 57), alsmede Peter (1994, 20) en Gozewijn (1987, 388-393; 1994, 20), maar heeft
wel een goed woord over voor proost Willem (1994, 20) en de Klaerissen (1987, 388; 1994, 20).
Koppenol meent alle geestelijken negatief te moeten interpreteren. Er is dus duidelijk van een
ontwikkeling sprake. Hij gaat in zijn negatieve beoordeling van b.v. Gozewijn ook verder dan
Smits-Veldt, die hij nog te voorzichtig vindt (318).
Koppenol, 318.
Over deze bron Bruch, passim en Van Dis, 150-159.
Bruch, 52; Van Dis, 153.
Vgl. ook Smits-Veldt 1994, 41.
Vgl. Guazzo, 211: ‘Maer die waere Catholycken en connen niet loochenen/dat die ghemeynschap
ende Ommegang met den Gheestelijcken grootelijcx vruchtbaer zy: want met de Leeringhe
houden sy ons rechtich in den goeden wegh/ende met d'uyterlijcke staticheyt alleen/gheuen sy
ons Exempel van vreese ende eerbiedinge’.
R. 52: De nieuwe ridderschap; vgl. 75.
Smits-Veldt 1994, 20; Koppenol, 318.
Vergelijk een soortgelijk motief in het derde bedrijf van Maeghden (1639): de aartsbisschop van
Keulen wil de Hunnen in het vol ornaat van zijn geestelijke waardigheid trachten te bedwingen,
zoals weleer paus Leo (vss. 913-916; WB 3, 749). Ten onrechte concludeert Koppenol uit enkele
gedichten van Vondel uit 1630 (! Becker, 66 suggereert dat V. in 1655 in dezen een duidelijke
ontwikkeling te zien geeft) dat hij een afkeer had van uiterlijk kerkvertoon (321). Natuurlijk leraart
hij dat God niet woont in een tempel, hoe fraai ook, maar in een gelovig hart. Maar een regel
als Inwying, 158: ‘Vergaep u niet te seer, aen prael van sichtbre kercken’ (WB 3, 328), geeft
door het te seer duidelijk aan dat Vondel een mooi kerkgebouw niet afkeurt. Bovendien worden
in vss. 171 vv. God en de Raad van Amsterdam ervoor geprezen dat de christenen om christelijk
te vergaderen schat noch ijver sparen voor de bouw van een kerk.
Smits-Veldt 1987, 390-392, 1994, 20.
Zie Van der Paardt, 246-247; Smits-Veldt 1987, 392-393.
Vergilius, Boek II, 223-224.
Zo terecht Smit I, 213; Van Dis, 108.
Zie Maljaars, 141-145.
Maeghden, vss. 887-889 (WB 3, 749).
Koppenol, 317, 320.
Smits-Veldt 1994, 20; Koppenol, 316-317.
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Zie Maljaars, passim.
Koppenol, 315; vgl. 316.
Zie WNT, s.v. tuchtig I, 6 (XVII, 2, k. 3678). Vgl. Smits-Veldt 1994, 44.
Smits-Veldt 1994, 20; Koppenol, 316.
Bovendien had Willebord met hem de ervaring opgedaan dat hij ‘hardt van hooft’ was en nooit
wilde luisteren naar ‘reden, noch bescheit’ (240-241).
Zie daarover Smits-Veldt 1994, 59.
Zie WNT, s.v. bespreken A, 10 (II, 2, k. 2086) en onbesproken I, I, 1. (X, k. 1066-1067).
Contra Koppenol, 315.
Zie WNT, s.v. afgevast (I, kol. 967).
Smits-Veldt 1994, 57.
A.w., 20.
Koppenol, 316.
Hooft, 113.
WNT, s.v. Kartuizer (VII, 1, k. 1684-1685).
Bruch, 69-70.
Pontanus, 140.
Zie WNT, s.v. Kartuizer.
Van Lennep haalt hem aan (367-368). Vgl WNT, s.v. Kartuizer, Scholtens 1826, 453-455; Verkaik
81-82.
Sievertsz, 67v-68r. Heel S.' passage over de Kartuizers aangehaald bij Scholtens, a.w., 454-455.
Scholtens 1937, 24-25.
Wij werden erop geattenteerd door de historicus Verkaik (81-84, 255). De volgende gegevens
komen uit Scholtens 1926, 442, 446-450; 1937, 70-75.
Vgl. Verkaik, 82.
Scholtens 1926, 455.
WB 9, 295. Overigens een vertaling van een oud Epitaphium Sancti Brunonis (Scholtens 1928,
301).
Brom, 145. Dat geldt in onze ogen ook zonder de aanwezigheid van de mis. De vraag of die er
oorspronkelijk in gezeten heeft, vinden wij dan ook minder belangrijk.
De keuze van de engel Rafaël (die alleen in het apocriefe boek Tobias voorkomt), alsmede de
extrapolatie van zijn naam over andere, in de canonieke boeken naamloze engelen (1871-1875),
is waarschijnlijk ook sterk katholiserend. Wij vermoeden dat bedoelde naamsuitbreiding katholieke
exegese is; in de door de doopsgezinden gebruikte Biestkensbijbel is er geen spoor van te
vinden en in de gereformeerde exegese ziet men in naamloze engelen uit het OT gewoonlijk
een preëxistente gestalte van Christus (zie Calvijns exegese van en de Kanttekeningen van de
Statenbijbel op Ex. 13:21-22, Gen. 19:21-28 en Dan. 3: 25). Een en ander is een nader onderzoek
waard.
Koppenol is daar zonder meer van overtuigd (314, 321, 324).
Vgl. Koppenol, 313.
Brom, 145.
Koppenol, 313-314, 320.
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Het literaire tijdschrift De Revisor en het postmodernisme
Reactie op een beschouwing van Jaap Goedegebuure
Sander Bax
In zijn artikel ‘Postmoderne modernisten en modernistische postmodernen’ doet
Jaap Goedegebuure een voorstel om de temporele grenzen van het modernisme
in Nederland te verleggen en het corpus aan modernistische teksten te verruimen.
Voor een groot deel kan ik hem daarin volgen; het beeld dat Fokkema en Ibsch
hebben geschetst lijkt mij inderdaad te scherp begrensd. Waar Goedegebuure
teksten die aanvankelijk symbolistisch werden genoemd (Leopold) en teksten die
van origine tot het existentialisme worden gerekend bij het modernisme wil betrekken,
klinkt zijn pleidooi overtuigend. Waar hij echter beweert dat de auteurs uit het
Revisor-milieu tot het modernisme gerekend dienen te worden, moet ik zijn
voorstelling van zaken enigszins nuanceren. Mijn bezwaren tegen de opvattingen
van Goedegebuure zijn gefundeerd op twee belangrijke vragen: ‘Wat dient men te
verstaan onder Revisor-milieu?’ en ‘Wat zijn de kenmerken van het literaire werk in
De revisor’?. Ik ben het oneens met de manier waarop Goedegebuure die twee
vragen beantwoordt.
Goedegebuure beweert dat van de Revisor-schrijvers Frans Kellendonk, Willem
Jan Otten, Doeschka Meijsing en A.F.Th. van der Heijden een modernistische
poëtica hanteren. Voorts beweert hij dat in het werk van Hedda Martens, Nicolaas
Matsier, Van der Heijden, Meijsing en Kellendonk die modernistische levens- en
kunstopvatting haar literaire verwerking krijgt. Het in hun werk veelvuldig
voorkomende motief van het ‘ordenen’, veelal door archivarissen, lexicografen en
bibliothecarissen, heeft ten doel te laten zien dat er via het schrijven ordening en
coherentie kan worden aangebracht. Goedegebuure illustreert dit gegeven aan de
hand van het werk van Meijsing, waarbij hij zich vooral richt op haar latere romans
als Vuur en zijde, De weg van Caviano en De tweede man.
Mijn eerste bezwaar betreft deze illustratie. Als men wil spreken over het
Revisor-milieu, dan dient men zich te beperken tot de groep auteurs die zich in de
beginperiode, van halverwege de jaren zeventig tot halverwege de jaren tachtig,
rond het literaire tijdschrift De revisor verzamelden. Om te achterhalen wat de poëtica
is die deze schrijversgroep kenmerkte, dient men te kijken naar poëticale uitlatingen
van
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representatieve auteurs, gedaan in die periode, en naar het werk dat zij in die periode
hebben gepubliceerd. Het valt namelijk gemakkelijk te constateren dat de auteurs
die aanvankelijk gerekend werden tot het Revisor-proza na die beginjaren
ontwikkelingen in hun oeuvre doormaken, die het onmogelijk maken om hen nog
als een groep te beschouwen. Om die reden lijkt het me niet juist het Revisor-proza
te karakteriseren met behulp van drie romans van slechts een auteur, die na die
periode zijn verschenen.
Mijn tweede bezwaar is van inhoudelijke aard. Goedegebuure karakteriseert het
proza als volgt: ‘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 te
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
1
associaties.’ Volgens Goedegebuure beweert Frans Kellendonk zulks in het bekende
twistgesprek met Maarten 't Hart. Ten eerste denk ik dat de bewering an sich niet
van toepassing is op het werk van De revisor, waarin men erop uit zegt te zijn aan
te tonen dat het niet mogelijk is om via taal coherentie en eenheid te creëren in een
chaotische wereld. Ten tweede blijkt dat Kellendonk in dat gesprek veel
genuanceerder omgaat met het modernistische ‘geloof’ in de mogelijkheid van
coherentie in het literaire werk, hetgeen volgens mij al blijkt uit het volgende citaat:
Ik geloof niet meer zo, als de modernisten, Joyce, Virginia Woolf, etc., in
de esthetische ordening als zingeving van de chaotische werkelijkheid.
Dat heeft met allerlei dingen te maken. De literatuur heeft voor een groot
deel de religie vervangen, [...], maar de literatuur is nog niet echt van God
los. Want als die vorm werkelijk transcendent zou zijn, dan was de
kunstenaar een priester die rechtstreeks is verbonden met een
Opperschepper - hij moet zijn inspiratie toch ergens vandaan halen. Is
de vorm niet echt transcendent, dan zit de kunstenaar gevangen binnen
zijn eigen visie, dan is hij een solipsist en dat vind ik nog minder
2
aantrekkelijk. Dat is een dilemma waar ik nog lang niet uit ben.
Dat het de Revisor-auteurs er niet om te doen was met behulp van de taal ordeningen
te bewerkstelligen, blijkt wanneer men de verhalen van de Revisor-auteurs uit de
betreffende periode onderzoekt. In het verhalend werk van Dirk Ayelt Kooiman (de
belangrijkste Revisor-auteur, die door Goedegebuure genegeerd wordt), Matsier,
Kellendonk, Canaponi, Gerrit Krol en Willem Brakman (ook de laatste twee auteurs
speelden een belangrijke rol in de beginjaren van De revisor) staat een scepsis
centraal ten opzichte van de modernistische poëtica. Veelal wordt er gebruik gemaakt
van dezelfde procédés als de modernisten gebruikten, maar wordt er een andere
lading aan gegeven. Zo wordt er in het werk van Matsier en Kellendonk nogal wat
gereconstrueerd. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het verhaal Scheltema
Oostersche kunst, uit Matsiers debuutbundel, en Kellendonks novelle Letter en
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geest. Het reconstrueren wordt in deze werken geschetst als een zinloze en hoogst
problematische bezigheid. Van de hoofdpersoon uit Matsiers verhaal wordt
herhaaldelijk gezegd dat zijn werk eigenlijk nutteloos is, maar dat hij nu eenmaal
beziggehouden moet worden. De hoofdpersoon in het verhaal van Kellendonk maakt
een reconstructie, die uiteindelijk geheel mislukt, tot zijn levenswerk. Bij Kooiman
wordt het allemaal wat explicieter weergegeven. Een verhaal als Niets gebeurt heeft
het problematische van het schrijven tot onderwerp, hetgeen wordt onderstreept
door steeds terugkerend metafictioneel commentaar. In het verhaal wordt
herhaaldelijk gereflecteerd op wat er verteld wordt en op het vertellen op zichzelf.
En dat in een verhaal dat eigenlijk nauwelijks een verhaal te noemen is, aangezien
3
er niets gebeurt.
Van de Revisor-auteurs zijn Patrizio Canaponi en Doeschka Mesijsing degenen
die het dichtst bij een modernistische poëtica staan. Toch staat in het verhalende
werk dat zij eind jaren zeventig, in de Revisor-tijd, hebben gemaakt de vraag naar
de mogelijkheden van de verbeelding centraal, hetgeen blijkt uit een verhaal als De
zaak Judith Reiss van Meijsing. Daarin worden twee verhalen verteld die niet met
elkaar in verband te brengen zijn en die elkaar zelfs uitsluiten, waardoor het niet
mogelijk is te zien wat fictie is en wat werkelijkheid. Zelfs in haar latere werk heeft
Meijsing de modernistische procédés, die Goedegebuure er terecht in herkent, niet
klakkeloos overgenomen. Ook Goedegebuure zelf erkent dat, maar zonder er de
juiste conclusies aan te verbinden. ‘Meijsing gaat in haar roman Vuur en zijde een
4
stap verder door bij dit helende vermogen van de kunst een vraagteken te zetten.’
Hier wordt iets gesignaleerd dat belangrijk is voor de relatie van de Revisor-auteurs
tot het modernisme: ze gaan een stap verder.
Het moge duidelijk zijn dat de Revisor-auteurs werken in de traditie van het
modernisme, gebruik maken van de procédés uit die periode en een grote
belangstelling hebben voor de werken uit die periode. Dat wil echter nog niet zeggen
dat zij zelf ook modernistische literatuur maken. De bewering dat het werk van
Matsier, Kellendonk en Otten sterk naar de essayistiek tendeert, zoals het werk van
Gide en Du Perron, lijkt mij dan ook onjuist. Wel is het zo dat er, bijvoorbeeld bij
Matsier, in het verhaal gedacht en gesproken wordt over het problematische en
geconstrueerde van de conceptie ervan, maar dat alles geschiedt binnen het kader
van een fictioneel werk dat in zijn algemeen niet de kenmerken draagt van een
essay. De Revisor-auteurs plaatsen in hun werk en in hun poëtica grote vraagtekens
bij de modernistische illusie dat men met behulp van de verbeelding een ordening
kan aanbrengen, die in de werkelijkheid niet te vinden is. Deze vraagtekens komen
niet alleen naar voren in gedachten en overwegingen van de personages (zijn dus
niet alleen rationeel-reflecterend, om met Ibsch te spreken), maar vormen een
wezenlijk onderdeel van de vormgeving van het literaire werk, hetgeen tot uiting
5
komt in metafictionaliteit en zelf-reflexiviteit. Je zou kunnen zeggen dat bij deze
auteurs de epistemologische twijfel niet rationeel-reflecterend, maar juist mime-
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tisch verwerkt wordt, wat voor Ibsch aanleiding zou kunnen zijn hun werk bij het
postmodernisme te plaatsen. Steeds weer laten de Revisor-auteurs zien hoe
problematisch het is om in een kunstwerk een eenheid te verkrijgen zonder dat het
een kunstmatig en bedrieglijk karakter krijgt. Om dit probleem aan de orde te stellen
willen zij daar steeds de nadruk op leggen, wat de volgende twee citaten, van
respectievelijk Kellendonk en Kooiman, mogen aantonen:
De ogenblikken dat een verhaal of een gedicht eerlijk bekent dat het van
taal gemaakt is, dat een schilderij blijk geeft van zijn verf, of een
beeldhouwwerk, tegen alle regels van de representatie in, het materiaal
waarvan het is vervaardigd gehoorzaamt, dat zijn voor mij de bevrijdende
ogenblikken in de kunst. [...] Bij elke kunstervaring moet het transparante
venster waar je voor zit af en toe beslagen raken met rijm, en moet het
6
glas zichtbaar worden door de spookachtige ijzervarens die erop groeien.
Volgens mij mag de lezer niet de mogelijkheid krijgen zich uitsluitend te
identificeren met een schijnwereld, met de hoofdpersoon uit een boek.
Hij moet in contact komen met de schrijver, voor wie de personages
pionnen zijn. Die link -tussen schrijver en lezer- probeer ik in mijn boeken
te leggen. [Het gevaar bij dit soort literatuur is de steriliteit of
bedachtzaamheid, en niet, zoals Aad Nuis ooit beweerd heeft, de
kunstmatigheid, SB]. Dat is juist ons kenmerk. In mijn boeken verkondig
ik voortdurend dat het verhaal bedacht is, ik laat de lezer het kunstmatige
zien: de fictie. Ik streef de kunstmatigheid niet na, ik toon de
7
kunstmatigheid aan.
In het bovenstaande heb ik willen laten zien dat Goedegebuure in zijn artikel dat
veel meer dan alleen De revisor tot onderwerp had, een wel erg voorbarige en
ongenuanceerde plaatsing realiseert van de auteurs die zich rondom dit tijdschrift
hebben verzameld. De misvatting dat men in De revisor beoogde modernistische
opvattingen in een nieuw jasje te steken is een constante in de
literatuurgeschiedschrijving, die nooit eerder getest is op haar houdbaarheid en die
jarenlang heeft kunnen bestaan. Hierdoor heeft men nooit ten volle beseft wat de
vernieuwende en actuele rol was die het tijdschrift in de jaren zeventig heeft gespeeld
en die verantwoordelijk was voor haar grote populariteit.
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Kortaf
B. Besamusca en E. Kooper (eds.), Originality and Tradition in the Middle
Dutch Roman van Walewein. Suffolk 1999. Arthurian Literature XVII
(ISBN 085991 546 8; £ 45.00)
Deel XVII uit de reeks Arthurian Literature dat in 1999 onder redactie van Bart
Besamusca en Erik Kooper verscheen, is geheel gewijd aan de Middelnederlandse
Roman van Walewein. Voor het merendeel Engelstalige Arturspecialisten laten zich
uit over de Dietse, door Penninc en Pieter Vostaert rond 1250 geschreven roman.
Deze internationale belangstelling werd mogelijk gemaakt door de Engelse
Walewein-vertaling van David F. Johnson (1992).
In de bundel zijn in totaal elf artikelen opgenomen. Zij worden voorafgegaan door
een korte inleiding over het Walewein-onderzoek. Drie artikelen - te weten ‘The
Roman van Walewein as a Postclassical Literary Experiment’ van W. Haug,
‘Convention and Innovation in the Middle Dutch Roman van Walewein’ van N.J.
Lacy en ‘Giving and Receiving: Exchange in de Roman van Walewein and Sir
Gawain and the Green Knight’ van F. Riddy - waren al eerder in TNTL 111 (1995)
en 112 (1996) gepubliceerd. De resterende 8 artikelen - namelijk ‘The Pledge Motif
in de Roman van Walewein: Original Variant and Rewritten Quest’ van D. Kelly, ‘It's
Hard to Be Me, or Walewein/Gawan as Hero’ van M. Meyer, ‘Walewein in the
Otherworld and the Land of Prester John’ van Ad Putter, ‘Reading a Motion Picture:
Why Steven Spielberg Should Read the Roman van Walewein’ van Th. Summerfield,
‘The Roman van Walewein: Man into Fox, Fox into Man’ van J.H.M. Taylor, ‘The
Roman van Walewein Laced with Castles’ van B. Veldhoen, ‘Fight Descriptions in
the Roman van Walewein and in Two Middle High German Romances. A
Comparison’ van N. Voorwinden en tenslotte ‘Making Bread from Stone: The Roman
van Walewein and the Transformation of the Old French Romance’ van Lori J.
Walters - zijn nieuw. De eerste drie genoemde opstellen werden uitvoerig besproken
door W.P. Gerritsen in zijn recensie ‘Walewein goes international’ (TNTL 112 (1996),
227-237). Gerritsens kritische bespreking van Lacy's bijdrage krijgt een pikant vervolg
in deze bundel (p. 62, n. 29), omdat Lacy
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zich tegen de geuite kritiek verdedigt. Wat is het geval?
Gerritsen merkte op dat Lacy de Middelnederlandse Walewein leest tegen de
achtergrond van de Franse Arturtraditie en de roman derhalve ziet als product van
een transformatieproces. Was Lacy, zo vraagt Gerritsen zich af, niet op de hoogte
van de in de medio-neerlandistiek gangbare opvatting dat de drieledige queeste
(direct of indirect) berust op een sprookjesformule, die we uit Aarne-Thompson 550
kennen? Gerritsen maakt bezwaar tegen het geïntroduceerde begrip ‘transformatie’.
Onder verwijzing naar de overbekende openingsregels (v.1-7) uit de Walewein
postuleert Gerritsen een mondelinge, authentiek Vlaamse Walewein-traditie, die
door Penninc in een schriftelijke versie werd omgezet. Dat daarnaast (incidenteel)
door de auteur(s) gebruik werd gemaakt van Franse bronnen (bijvoorbeeld de Prose
Lancelot, Gerbert's Continuation Perceval) wordt door Gerritsen niet ontkend. Lacy
verklaart in zijn reactie dat ook hij ‘the possible existence of an indigenous tradition
of Walewein as a genuine hero’ niet uitsluit (p.62, n. 29). Wat ons betreft had de
romanist deze bekentenis niet behoeven af te leggen daar onzes inziens de
openingsverzen geenszins dwingend een mondelinge Walewein-overlevering doen
veronderstellen. (Vgl. ook Haug, p. 22, n. 22).
Lacy wijst erop dat zijn studie geenszins pretendeert een bronnenstudie te zijn;
hij omschrijft zijn werkmethode veeleer als comparatistisch. Kelly heeft zijn les uit
de discussie Gerritsen/Lacy geleerd en merkt op: ‘This paper is a comparative study
of Walewein and some French romances, it is not a source study.’ Niettemin moet
er toch ook volgens hem een direct verband tussen beide tradities bestaan, gezien
het thema van zijn onderzoek dat hij omschrijft als: ‘the Dutch romance's adaptation
of the quest motif’ (p.29). Gerritsens standpunt blijft in methodisch opzicht interessant.
Mocht hij gelijk hebben dan rijst immers de vraag: Wat heeft de Walewein met zijn
driedelige, van het sprookje afhankelijke avonturenconcept überhaupt met het Frans
van doen, behalve dan die enkele ingelaste motieven? Het is al eerder gebleken
dat intertekstualisten op dit soort vragen met een schouderophalen reageren. Voor
hen was de situatie duidelijk: de ‘positieve’ Dietse Walewein was een weloverwogen
reactie van Penninc (en Vostaert) op de ‘negatieve’ Franse Gauvain, mondelinge
Dietse traditie of niet. Opmerkelijk is het standpunt van L.J. Walters, die, uitgaande
van de fraaie steen-brood-metafoor uit de proloog, tot de juiste conclusie komt dat
Penninc Frans vertelmateriaal heeft ‘vertaald’. (Walters: ‘“translation” defined as the
reworking of prior material, particularly material in other national vernaculars’ (p.
192)). Daarbij zij echter aangetekend (en dat maakt de zaak zo onzeker) dat deze
verwijzing naar het Frans, inclusief de andere bronvermeldingen, waarschijnlijk een
fictioneel karakter dragen. Walters rekt de methodische kaders op en laat grenzen
tussen onderzoeksrichtingen vervagen als hij opmerkt: ‘Intertextuality in the medieval
sense is equivalent to the art of adaptation’ (p. 193).
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Over het ‘karakter’ van onze held Walewein is nogal wat te doen geweest. Ook hier
staan de meningen diametraal tegenover elkaar. De intertekstualisten (Janssens,
Besamusca) zagen in hem de ‘perfecte’ held, de braafste leerling uit het
Tafelronde-klasje. Ook Kelly bijvoorbeeld spreekt met betrekking tot Walewein onder verwijzing naar Janssens - over ‘the best knight’, ‘marked for success’, gekleed
‘in de mantle of unique excellence’ (p. 34). Wij hebben altijd gepleit voor een meer
genuanceerde beschrijving van de held, gezien bijvoorbeeld zijn weifelende, niet
bepaald altruïstische houding in de initiële Artur-scène, zijn doodsangst in de
drakenberg, zijn onmacht voor de vurige rivier, en noem verder maar op. Hoe kijkt
men in de bundel tegen dit probleem aan? Het is opvallend dat niet een tekstanalyse
maar veeleer het methodische perspectief het antwoord op deze vraag lijkt te
bepalen. Zo ziet de structuralist W. Haug in de Middelnederlandse Walewein een
‘postclassical literary experiment’ waarin geen plaats is voor de klassieke
crisissituatie. In dit model, dat in Duitsland wordt gerepresenteerd door bijvoorbeeld
de Wigalois van Wirnt von Grafenberg, de ‘hero makes his untroubled way through
a series of adventures’ (p. 23). Naar de mening van Haug heeft Penninc ‘adopted’
(p.22) deze postklassieke vormgeving en onderdrukte hij daarom de negatieve
trekken die de held uit het sprookje Aarne/Thompson 550 kenmerken. De ‘perfecte’
Walewein beschouwt Haug dus niet als een bewust ontworpen positieve
contrastfiguur ten opzichte van de ironisch beschreven, zich vaak onhoofs
gedragende Franse naamgenoot, maar als resultaat van postklassieke
systeemdwang.
Het idee dat Walewein een ‘perfecte’ held zou zijn, is door ons in vele toonaarden
weersproken. Een medestander hebben we intussen gevonden in Gerritsen, die de
‘gemoedstoestand’ van Walewein analyseert als deze tijdens zijn tocht naar zijn
derde queesteobject, de schone Ysabele van Indië, in de vurige rivier een
onoverkoombare hindernis ontdekt. (W.P. Gerritsen, in: Tegendraads genot, Leuven
1996, 57-59). Walewein, aldus Gerritsen, valt ten prooi aan ‘diepe neerslachtigheid’,
er is sprake van een ‘diepe crisis’(!). De held ziet in ‘dat zijn falen een straf voor zijn
zonde’ is, hij zou liever dood zijn ‘dan de schande van de mislukking te moeten
dragen’, kortom, Gerritsen ontmoet hier ‘een kwetsbare, van zijn stuk gebrachte,
onzekere Walewein [...]’, het ‘psychologische portret’ vertoont ‘opmerkelijk weinig
ideale trekken.’ (Verwarrend is dat Gerritsen elders (TNTL 112 (1996), 228) nu juist
sprak over Walewein ‘as a flawless or nearly flawless charakter’). M. Meyer, die
Walewein methodisch als een ‘karakter’, dus als een literaire afspiegeling van een
reële persoonlijkheid, wenst te interpreteren, beschrijft in zijn artikel ‘It's Hard to Be
Me, or Walewein/Gawan as Hero’ Walewein als ‘The Moody Hero’. Dit zou niet
alleen blijken uit de expostitie van de roman maar ook uit latere episodes: ‘This
tendency to portray inner states of fear or desperation is developed
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further in the first adventure’ (p. 65). Meyer meent de gemoedstoestand van
Walewein met name door de beladen begrippen ‘desperation’/, ‘desparate’ (p. 66-67:
maar liefst 7x) te moeten kenmerken. In de typering van Meyer treedt Walewein
ons tegemoet als een labiele zenuwenlijder. Niet iedereen zal in de hier
geportretteerde, manischdepressieve ridder de held uit onze roman herkennen. De
Duitse geleerde overdrijft dan ook schromelijk. Uit de aangehaalde citaten wordt
echter wel één ding duidelijk: degene die in Walewein de ‘perfecte’ held, het
‘toonbeeld van hoofsheid’, meent te kunnen zien, slaat evenzeer de plank mis.
Lacy geeft een uiterst genuanceerde beschrijving van de Walewein-figuur, waarin
we ons goed kunnen vinden. Naast een hoofse voorbeeldigheid in bepaalde scènes
blijven er ‘enough imperfections’ over, zoals ‘occasional fears’ en ‘rare vulnerable
moments in combat’ (p. 48): Ondanks deze onvolmaaktheden laat echter de verteller
er geen twijfel over bestaan ‘that Walewein is a character of unquestioned chivalric
and moral excellence’ (p. 49). Wie de Walewein wenst te zien als een positieve
reactie op de negatieve, ironisch geportretteerde Franse Gauvain zal uiteraard
weinig oog hebben voor de ironie in de Middelnederlandse roman zelf. Ons pleidooi
voor meer aandacht voor de ironische aspecten in de Walewein-roman kreeg dan
ook nauwelijks of geen respons (Winkelman, Sdl 28 (1986), 19-22, etc). Lacy nu
schenkt als één van de weinigen aandacht aan de ‘Presence of the Narrator’ (p.
52-55) die volgens hem door ironie wordt gekenmerkt. Hij meent vast te kunnen
stellen dat de verteller met name op de plaatsen waar Walewein moeiteloos de hem
opgelegde obstakels overwint vooral ‘false alarms’ laat weerklinken, waaruit zou
moeten blijken dat onze held moeilijke tijden tegemoet gaat: ‘the narrator's dire
warnings become nothing more than a prediction of succes [...].’ (p. 53) Lacy's
observatie wordt door de tegenwerpingen van Gerritsen (TNTL 112 (1996), 230vlg.)
weliswaar gerelativeerd, zijn aandacht voor ironisch, humoristisch woordgebruik in
de Walewein blijft van belang. Het is verheugend dat V. Uyttersprot deze denklijn
voortzet.
Intertekstualiteit tiert welig in de bundel. Kelly ziet een relatie tussen Achilles uit
de Oud-Franse Roman de Troie en onze Walewein, ‘de vader van het avontuur’ (p.
44-45). Meyer vergelijkt de Walewein met Diu Crône van Heinrich von dem Türlin.
Riddy legt verband tussen de Walewein en de Engelse Arturroman Sir Gawain and
the Green Knight. Meestal getuigen zulke verwijzingen eerder van de eruditie van
de betreffende onderzoek(st)er dan van een directe relatie tussen de vergeleken
werken, terwijl toch met de gedachte wordt gespeeld dat er zo'n afhankelijkheid zou
bestaan. Zo merkt F. Riddy op: ‘It is tempting to entertain the possibility that Walewein
was known to English readers’ (p. 102). Verlokkend inderdaad, maar hoogst
onwaarschijnlijk. Riddy laat overigens duidelijk zien hoe stimulerend voor het
Walewein-onderzoek een vergelijking met deze geniale Engelse Arturroman kan
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zijn. Een mogelijke relatie tussen de Walewein en Gottfrieds Tristanroman wordt in
de bundel zelfs driemaal overwogen. W. Haug had als eerste op een mogelijke
parallel tussen beide werken gewezen. Het feit bijvoorbeeld dat Walewein de
verworven geliefde niet voor het zwaard wenst af te staan (volgens v. 9566 vlg. wil
hij dat juist wel!). Hij geeft, tegen de afspraak in, liever het zwaard aan
Amorean/Amorijs terug, teneinde zo Ysabele te kunnen behouden. Haug ziet in
deze handelwijze een ‘constrasting echo of Tristan’ (p. 27). Ook de liefdesscène in
Ende, waarin de geliefden door een bedrieger worden bespioneerd en uiteindelijk
verraden, brengt Haug met de Tristanroman van Gottfried in verband. Terwijl Tristan
na de ontdekking door Marke vlucht, blijft Walewein, na de ontdekking door Assentijn,
bij zijn geliefde: Hieruit zou blijken dat ‘the love of Walewein is more perfect than
that of Tristan’ (p. 27). Ook Meyer ziet in deze scène een ‘Tristan-reminiscence’ (p.
68, n.9). Dat de intertekstuele methode een zekere rekkelijkheid niet kan worden
ontzegd, bewijst B. Veldhoen, die dezelfde voyeurscène uit de Walewein met
Gottfrieds beschrijving van de Minnegrot in verband brengt, waar zoals bekend de
jager van koning Marke de door het blanke zwaard gescheiden gelieven ontdekt en
hen aan de koning verraadt. Meyer en Veldhoen hadden er goed aan gedaan de
tegenwerping van Gerritsen te lezen, die, naar aanleiding van Haugs standpunt,
zich fijntjes afvraagt: ‘Did the Middle Dutch poet know Gottfried's version of the
farewell scene?’ Zijn antwoord is helder: ‘[...] there are no indications of this Middle
High German version having being known around 1250 in the Low Countries.’ (TNTL
112 (1996), 233).
In de bundel zijn enkele artikelen opgenomen waarin oude vragen opnieuw aan
de orde komen. Zo onderzoekt bv. A. Putter de ‘Andere Wereld’ in de Walewein.
Natuurlijk komt ook de zwaard-brug uit Chrétiens Lancelot daarbij ter sprake.
Ondanks de inspanningen van Janssens, die ooit een afhankelijkheid ten opzichte
van de Middelnederlandse Lantsloot postuleerde, ziet Putter, het oeroude standpunt
van M. Draak overnemend, toch weer een directe invloed van Chrétien op de
Walewein. Terug naar af dus. B. Veldhoen stelt een ‘symbolic reading’ (p. 149) van
de Walewein voor. Bij deze symbolische benadering komt Veldhoen tot verregaande,
soms bizarre conclusies. Zo herkent hij in het zwaard een fallussymbool en komt
naar aanleiding van de tunnelscène voor Ende tot de conclusie: ‘If the Sword
symbolizes the male, the tunnel symbolizes the female, and in Endi they come
together (p.161 vlg.). J.H.M. Taylor gaat nader in op het motief van de vos en stelt
o.a. vast dat diens rol ten opzichte van de Renart/Reinaerttradities sterk is
gereduceerd. Zij onderzoekt de wijze waarop de dichters ‘“block” the narrative
schemata which they seem to adumbrate’ (p.141). Wij vragen ons af of wellicht de
rol van de dierhelper in de religieus getinte Walewein-roman gereduceerd wordt om
plaats te maken voor de helper par excellence, de drie-enige God?
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Th. Summerfield leest de Walewein met de superheld uit de moderne motion picture
in haar achterhoofd. Zij onderzoekt de verschillende perspectieven waarvan de
verteller - zoals de maker van de moderne film - gebruik maakt om onze ‘held’
Walewein te portretteren. Dat daarbij ‘the view from the window’ (p. 119) van belang
is, lijkt evident. Summerfields aanpak is vernieuwend. Het wordt inderdaad tijd dat
de Middelnederlandse tekst zélf (inclusief de verteltechnische problemen) in het
onderzoek centraal wordt geplaatst. N. Voorwinden onderzoekt de ‘Fight descriptions’
in de Walewein en vergelijkt ze met de overeenkomstige beschrijvingen in de
Middelhoogduitse Artusromans. Het valt hem daarbij op dat de gevechten in de
roman uitermate bloedig verlopen: ‘Arms, hands, legs and heads are cut of’ (p. 185),
terwijl in dit opzicht Wolfram von Eschenbach en Heinrich von dem Türlin in hun
Duitse Arturromans dergelijke scènes veel terughoudender beschrijven. Voorwinden
overweegt de mogelijkheid dat de Walewein-auteurs hier onder invloed zouden
staan van ‘fight descriptions in Latin epic poetry’ of in de Oudfranse chansons de
geste (Chanson de Roland). Een interessant probleem. Andermaal blijkt dat in de
Walewein, toch ooit ‘spiegel der hoofsheid’ genoemd, niet alles volgens hoofse
spelregels verloopt.
Het hier besproken boek ‘Originality and Tradition in the Middle Dutch Roman
van Walewein’ is uitermate inspirerend. Het toont aan hoe onzeker de zekerheden
zijn die de medio-neerlandistiek na moeizame onderzoekingen heeft opgesteld. De
gepresenteerde standpunten vormen een bron van overdenking.
J.H. Winkelman

Kees Smit: Pieter Langendijk. Hilversum, Verloren, 2000. 382 blz. ISBN
90-6550-0995. Prijs: € 30,Over Pieter Langendijk was al heel veel bekend voordat de nieuwe biografie van
Kees Smit verscheen. Na de monografieën van Mehler en Meijer uit de negentiende
eeuw verschenen nog tal van artikelen en tekstuitgaven, met name die van de hand
van W.A. Ornée en G.A. van Es ongeveer een kwart eeuw geleden. Bij het
verschijnen van de nieuwe biografie waren wij dan ook benieuwd naar de vorderingen
die de Langendijkstudie in de laatste decennia gemaakt heeft.
Dat blijkt nogal weinig te zijn. Natuurlijk worden in dit boek talrijke nieuwe gegevens
vermeld, maar die betreffen de periferie van Langendijks dichterschap. Opzienbarend
is de veilingcatalogus van tekeningen, prenten en schilderijen uit het bezit van
Langendijk. Zijn kunstcollectie kwam in 1747 in Haarlem onder de hamer. Langendijk
blijkt dan een geweldige collectie te hebben, waarin schilderijen van Jan Steen,
Hendrik Goltzius en Hendrik Averkamp de topstukken zijn. Lofdichten en
bruiloftsverzen zijn aanleiding geweest voor diepgaand genealogisch onderzoek,
zodat de bloedverwantschappen van de bezongen bruiden en jarigen - laten we
ervan uitgaan dat de
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burgerlijke stand de biologische realiteit geen geweld aandoet - nu nog beter is
vastgesteld dan door Meijer, die op dit gebied toch ook al degelijk archiefwerk verricht
heeft. Maar wat wij natuurlijk gehoopt hadden was meer inzicht in de werkwijze
(bewerkingswijze) van Langendijk, in zijn toneelstukken, gelegenheidsgedichten en
historisch-aardrijkskundige werken. De laatste worden al helemaal niet besproken:
hoe Langendijk aan zijn visie op de Hollandse graven en op de geschiedenis van
Haarlem en Kleef is gekomen, blijft onvermeld. Op dit punt valt nog veel onderzoek
te doen, wat op grond van recente historische publicaties goed mogelijk was geweest.
Wat de godsdienstige poëzie betreft komt Kees Smit niet verder dan de concludering
dat Langendijk met zijn bijschriften bij Luykens Tafereelen heeft bijgedragen tot een
eenvoudig en verdraagzaam christendom - waarmee over de literaire kwaliteit, of
over de godsdienstige inhoud nog niets gezegd is. Aan de gelegenheidsgedichten
wordt veel meer aandacht besteed, maar ook deze aandacht is versnipperd, en
gericht op faits divers: Langendijk was de eerste die een bruiloftsdicht schreef op
zijn eigen huwelijk, en hoewel anderen over dergelijke zaken hebben gepubliceerd,
hebben ze dit feit over het hoofd gezien - jammer, maar veel liever hadden wij nieuws
gehoord over de opbouw en de stofkeuze van deze bruiloftslyriek in het kader van
de tradities.
Over de toneelstukken van Langendijk zal nog veel te doen zijn. Hij wordt hier
behandeld als de dichter die voor de bonte avond luimige stukken heeft geschreven,
en daarom wordt vooral zijn Wederzijds huwelijksbedrog zeer geprezen. Smit tekent
daarbij aan dat het aantal opvoeringen van Don Quichot op de bruiloft van Kamacho
groter is geweest. Als de smaak van het publiek de doorslag moest geven, zou
Reinier Bontius met zijn Beleg van Leiden de eerste prijs halen! Dat is gelukkig niet
zo. Beter zou het zijn, nu verschillende publicaties over de achttiende-eeuwse
toneeltheorie het materiaal daarvoor goed in kaart hebben gebracht, onderzoek te
doen naar de structuur en de effectiviteit van Langendijks toneel. Nu bepaalt Smit
zich tot het steeds weer bespreken van de filosofische kwestie of Langendijk nu wel
of niet de Hollandse Molière mag worden genoemd; maar een analyse van de
eenheid van handeling in Don Quichot, de hartstochten in het Wederzijds
Huwelyksbedrog en de waarschijnlijkheid in Arlequyn actionist blijft achterwege. De
belangrijke theoretische teksten op dit gebied (de voorredes van Nil Volentibus
Arduum in 1670) worden niet eens vermeld, sterker nog: van de Gelyke tweelingen
wordt alleen de tweede druk genoemd. Lezing van de voorredes van 1670 is de
sleutel tot het Frans-klassicisme, zoals al verschillende malen is aangetoond, en
de reactie van Langendijk daarop bepaalt de literaire waarde van zijn toneel voor
zijn tijdgenoten. Het is niet meer van deze tijd om het Frans-klassicisme af te doen
aan de hand van wat willekeurige feiten uit de boeken van de jurist Pels, en dan te
concluderen dat Langendijk zijn eigen weg ging. Wij willen weten welke weg
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dat was, en wat voor smaakpatroon ten grondslag ligt aan het gebrek aan structuur
in zijn zo populaire Don Quichot. Confrontatie met de voorrede van Antonides van
der Goes kan een goed antwoord geven op de vraag waarom Langendijk niet de
kwaliteit van Molière evenaart, al zijn zijn kwinkslagen en bon mots zeker in staat
een zaal te vermaken.
Wat de opbouw van het boek betreft: Smit heeft gekozen voor een andere opzet
dan die van Meijer, die eenvoudigweg chronologisch eerst het leven en toen de
werken van Langendijk behandeld had. Nu is alles in elkaar geschoven, en dat heeft
er helaas toe geleid dat de overzichtelijkheid te wensen overlaat: voor de behandeling
van Langendijk in de twintigste-eeuwse tekenkunst moeten we op zoek naar de
paragraaf ‘Contacten met andere kunstenaars’ in het hoofdstuk ‘De crisis van 1747’.
Daar komt ook de verhouding tot Jan Luyken ter sprake! Chronologie en systematiek
zijn dus door elkaar gelopen. Smit blinkt ook uit in navertellen: zelfs als iemand eerst
een artikel over Langendijk schrijft en later een tekstuitgave produceert, worden de
variërende bewoordingen tegen het licht gehouden. De bijlage die naar de trotse
naam van ‘Bibliografie’ luistert is in feite een checklist, die zonder plan is
samengesteld: herdrukken worden nu eens apart, dan weer onder de eerste druk
genoemd en de verhouding van de verzamelbundels tot de losse publicaties wordt
niet geëxpliciteerd. Ook worden veel herdrukken onderscheiden zonder dat daar
een bibliografisch argument voor gegeven wordt: de lezer is gedwongen door eigen
onderzoek (via de STCN) de lijst te completeren. Bijzonder handig is daarentegen
een andere bijlage, de lijst van de bruiloftsverzen die niet in de verzamelde gedichten
voorkomen. Hadden we maar ook zo'n lijst van Langendijks andere werken gekregen!
Ton Harmsen

S.D. Post, Bernardus Smijtegelt, dienstknecht van God. Den Hertog,
Houten 2001 en J. Groenewegen, J. van Lodenstein e.a., Waarom was
't op mij gemunt. Veel geciteerde bevindelijke gedichten. Ed. S.D. Post.
Derde druk. Den Hertog, Houten 2000.
Het grensverkeer tussen literatuur en theologie is levendig geweest en is dat nog
steeds. De studie van religieuze poëzie staat of valt ermee, een vroeger zo belangrijk
genre als de preek is vanuit literair perspectief ten onrechte lange tijd verwaarloosd
gebleven, maar daarin komt de laatste tijd verandering. In de (uiterste) rechter hoek
van de reformatorische kerken is de aansluiting bij het gedachtegoed van de Nadere
de

de

Reformatie in de 17 en 18 eeuw nog steeds aanwezig. Teksten uit die periode
worden nog veel uitgegeven en gelezen. Een grote naam is daarbij die van de
Middelburgse predikant Bernardus Smijtegelt (1665-1739). Als een soort ‘lieu de
mémoire’ van piëtistische vroomheid heeft hij ook buiten de eigen kring nog enige
anekdotische bekendheid gehouden als de predikant die over één tekst, Mattheus
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12:20-21, niet minder dan 145 preken heeft gehouden. Ze werden niet door hem
zelf gepubliceerd maar zagen postuum het licht op basis van stenografische
verslagen van gemeenteleden. Ook andere prekenbundels van hem zagen op deze
wijze het licht. Ze vormen een prachtige bron voor het vroomheidsideaal in deze
periode en niet minder voor het maatschappelijke, politieke en dagelijkse leven.
Smijtegelt preekte levendig en concreet, in betrekkelijk gewone taal, al is zijn gebruik
van de ‘tale Kanaäns’ voor niet-bijbelgetrouwe lezers ongetwijfeld soms moeilijk te
doorgronden.
de

S.D. Post, die eerder een interessante dissertatie heeft geschreven over de 18
-eeuwse piëtistische dichters Pieter Boddaert en Rutger Schutte (1995), heeft nu
een populaire biografie over Smijtegelt geschreven. Het is een sterk uit de bronnen
bewerkt boek, waarin met name aan de hand van veel citaten uit de preken een
beeld van leven en werk van Smijtegelt wordt gegeven. Qua toon is het merkwaardig.
Menig hoofdstuk begint als een jongensverhaal met een anekdote die op een voor
een historisch werk curieuze wijze vanuit een alwetende verteller gepresenteerd
wordt: ‘Op een nacht in het jaar 1702 werd Bernardus Smijtegelt verschrikt wakker.
Wat gebeurde daar? Wat een geschuifel boven zijn hoofd. Het leek wel of er iemand
op het dak zat’. Zo'n beschrijving berust overigens toch ook wel weer op een bron
en wie zich door deze passages - kennelijk bedoeld om een mindergeschoold publiek
te trekken - niet laat afschrikken kan veel interessants vinden over het
vroegachttiende-eeuwse leven, van de veepest en boekverbrandingen af tot een
conflict tussen twee dichters, De la Rue en Swanke toe, over een gedicht waarin
de eerste betoogt dat een ‘matig sieraad’ aan christenen geoorloofd is, terwijl de
tweede zo'n ruimhartig standpunt niet in een christelijke bundel vindt thuishoren.
In de conventikels die de piëtisten hielden, werd veel gezongen. Populair was de
de

17 -eeuwse Utrechtse predikant Jodocus van Lodenstein die ook in de
gecanoniseerde literatuurgeschiedenis zijn plaats heeft gevonden. Later heeft
Hieronymus van Alphen liederen geschreven die tot het hart van de gelovigen
spraken. Totaal vergeten zijn nu daarentegen de namen van Robertus Immens of
David Montanus. Uit de vele indertijd gepubliceerde en vaak zeer vaak herdrukte
liedbundeltjes heeft S.D. Post een keuze gemaakt, met als uitgangspunt de thans
nog aanwezige populariteit van deze teksten. Zo wordt ook hier een lange religieuze
traditie zichtbaar.
M.A. Schenkeveld- van der Dussen

A. Keersmaekers, Het geluk van een schrijver. Felix Timmermans en
zijn Pallieter. (twee delen). Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde 2000. ISBN: 90-5325-180-4.
o

Prof. dr. A. Keersmaekers ( 1920) heeft in zijn rijkgevulde leven al verschillende
bijdragen tot de Timmermansstudie geleverd en ook al diverse tekstuitgaven
verzorgd. Zijn recentste
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werkstuk is een diplomatische uitgave van alle nog beschikbare manuscripten van
Pallieter met in een tweede deel uitvoerig commentaar. Het materiaal voor deze
uitgave stamt hoofdzakelijk uit het Pallieter-archief (Antwerpen), waarin de meeste
hoofdstukken van het boek aanwezig zijn, aangevuld met een aantal handschriften
die in het Provinciaal Archief en Documentatiecentrum van Hasselt worden bewaard,
samen goed voor 982 beschreven bladzijden. Toch is dat lang niet alles. Veel
materiaal is waarschijnlijk verloren gegaan of wacht misschien hier of daar nog op
ontdekking. Hoe omvangrijk het beschikbare materiaal ook moge zijn, een
reconstructie van een ‘oer’-Pallieter is onmogelijk.
Het is Keersmaekers bedoeling om aan de hand van het groeiproces van het
Pallieterverhaal de geestelijke en artistieke ontwikkelingsgang van Timmermans te
schetsen. Timmermans schreef iets meer dan drie jaar lang aan zijn Pallieter, van
april-mei 1911 tot eind mei 1914. ‘In smartelijke dagen is Pallieter geboren,’ zo
getuigde de auteur na de oorlog, en Keermaekers begint zijn reconstructie van de
Pallietergeschiedenis in deze ‘smartelijke’ tijd. In de jaren 1909 en 1910 dweepte
Timmermans met de modes van zijn tijd: met obscure theosofische theorieën, met
laat-symbolistische thema's als dood, eenzaamheid en nostalgie, het was in de
woorden van de auteur zelf de tijd van het ‘leven in een paddestoelenatmosfeer en
kelderlucht’. Dit was ook de tijdsgeest waarin de verhalenbundel Schemeringen van
de Dood (1910) tot stand kwam. Zowel in de literaire geschiedschrijving als in latere
getuigenissen van Timmermans zelf wordt Pallieter (1916) steevast voorgesteld als
de ontsnapping aan deze sombere periode. Zijn herstel na een zware ziekte en
operatie in 1911 zouden ervoor hebben gezorgd dat hij zijn sombere levensopvatting
heeft laten varen en een levensoptimisme heeft gevonden, dat in Pallieter ten volle
tot uitdrukking zou komen. Keersmaekers relativeert deze voorstelling van zaken,
die onder meer via Timmermans' herinneringen Uit mijn rommelkas de wereld werd
ingestuurd. Hij laat zien hoe uit handschriften van voor de operatie en ook uit de
novelle ‘Kelder’ uit Schemeringen van de Dood blijkt dat Timmermans reeds voor
zijn ziekte een en ander van zijn sombere theorieën had afgezworen. Uit de
geschiedenis van de handschriften die tussen 1911 en 1914 tot stand kwamen,
haalt Keersmaekers inzichten in de evolutie van het verhaal, de ontwikkeling van
de personages en de evolutie van Timmermans zelf. Twee grote ontwikkelingslijnen
tekenen zich af. In de eerste plaats de geestelijke ontwikkeling van de schrijver van
somberheid, verzet tegen het maatschappelijk establishment, een spotzieke
anticlericale houding naar een gemilderde levenshouding. Vooral de verkering vanaf
het midden van 1911 met Marieke Janssens, zijn latere vrouw, zouden daarbij van
grote invloed zijn geweest. Een tweede duidelijke ontwikkelingslijn ziet Keersmaekers
in de formuleringen, waarin zich een zoektocht aftekent naar een steeds grotere
eenvoud, beeldende kracht en taalzuiverheid. Deze tweede lijn is vooral te volgen
in het derde hoofdstuk van het
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commentaargedeelte, waarin een gedetailleerde inhoudsopgave is opgenomen van
de opeenvolgende hoofdstukken waarvan manuscripten bewaard zijn. Zo kan de
lezer volgen hoe het verhaal vordert, ‘vleesch’ krijgt en ziet hij bovendien hoe de
bewerkingen steevast stijlversoberingen zijn, correcties van fouten en weglatingen
van trivialiteiten. Ook de consequente naamswijziging van Marleentje, het meisje
van Palieter (in oudste versies met enkele 1) in Marieken, de naam van zijn vrouw,
valt hierin af te lezen. Vanaf het twintigste hoofdstuk zijn de bewaarde handschriften
schaars en vallen ook minder correcties en wijzigingen te signaleren.
Een aantal van de tekstaanpassingen komen in het vijfde hoofdstuk gedetailleerder
ter sprake: tekstuitbreidingen, stijlbewerkingen, overhevelingen, waarbij de conclusie
luidt dat ‘de vroege teksten van Pal(l)ieter worden gekenmerkt door hun vaak slordige
stijl, door een trivialiteit van tonelen en woordgebruik en door een felle agressiviteit.’
(241). De grootste verrassing voor de lezer is inderdaad te zien hoe uit de vaak
ondermaatse aanzetten de uiteindelijke Pallieter tot stand is gekomen. Uit de versies
die Timmermans voor De Nieuwe Gids klaarmaakte (het boek verscheen op één
hoofdstuk na in afleveringen in Kloos' tijdschrift) en uit correcties op drukproeven
blijkt de grote nauwgezetheid waarmee hij zijn teksten nazag. In het vierde hoofdstuk
onderneemt Keersmaekers een poging tot datering van de manuscripten, een weinig
dankbare opgave: er zijn nauwelijks manuscriptfragmenten met een datum. Twee
gegevens gebruikt Keersmaekers hier als houvast: de naamsverandering van
Marleentje in Marieken, wat erop wijst dat de manuscripten met Marieken van na
midden 1911, de kennismaking met de echte Marieke, moeten dateren, en de
afzwakking van de agressieve, boertige elementen, die hij situeert na november
1911. Dit laatste blijft erg speculatief. De manier waarop Keersmaekers de invloed
van Marieke doorslaggevend acht bij de correctie van grofheden en vulgariteiten,
is eerder zwak onderbouwd (bijv. 203 en 256). Zijn bron daarvoor is de
familie-overlevering en Timmermans' herinneringen in Uit de Rommelkas, een bron
die hij zelf in het eerste hoofdstuk als vrucht van fantasie van de schrijver had
bekritiseerd. Soms is het jammer dat de nauwkeurige datering van de fragmenten
zo moeilijk is. Afzwakkingen van boertige of triviale passages, bijvoorbeeld vóór
publicatie in DNG, kunnen op die manier niet eenduidig worden toegeschreven aan
bezwaren van Marieke of aan commentaar van Kloos zelf. Het tweede deel wordt
afgesloten met een kritische herlezing van de herinneringen van Timmermans'
vrienden Renaat Veremans en Reimond Kimpe, vooral wat hun bijdrage aan de
totstandkoming van Pallieter betreft. Deze editie van en over Pallieter is ongetwijfeld
weer een belangrijke bijdrage tot de Timmermansstudie. Alleen zonde dat het
commentaargedeelte bij een diplomatische editie door zovele zetfouten wordt
ontsierd.
Lut Missinne (Münster)
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Léon Hanssen, Sterven als een polemist. Menno ter Braak 1902-1940.
Deel twee 1930-1940. Amsterdam (Balans) 2001. 727 pp., € 43
‘Wie van Ter Braak meent dat hij maar een half leven heeft gehad, aangezien hij
het voortijdig afbrak op 38-jarige leeftijd, moet bedenken dat hij in dat halve leven
ruimschoots heeft gepresteerd voor een volledig bestaan.’ Met de constatering van
deze waarheid motiveert Léon Hanssen adequaat de omvang van zijn bijna
dertienhonderd bladzijden tellende biografie van Menno ter Braak. In 2000 verscheen
het eerste deel Want alle verlies is winst, over de jaren 1902-1930 (besproken in
Nederlandse letterkunde 6 (2001), p. 182-185). Ter Braaks mentale en intellectuele
ontwikkelingsgang werd daarin gemarkeerd met twee karakteristieken: respectievelijk
‘idealisme’ en ‘nihilisme’. Over de tien laatste jaren van Ter Braaks leven gaat
Sterven als een polemist, het in 2001 uitgekomen tweede deel van de biografie. Het
behelst de periode 1930-1940 en ook hier krijgt het verhaal van Ter Braaks leven
een markering waarvan de essentie met een tweetal termen wordt aangeduid:
‘realisme’ en ‘fatalisme’.
Uit het bovenstaande kan men enigszins afleiden dat deze biografie een
weloverwogen compositie heeft. Meer nog dan het eerste deel is Sterven als een
polemist een superieure schrijversbiografie. De samenhang immers tussen leven
en werk komt daarin alleen al beter uit de verf omdat het werk in deze periode een
veel omvangrijker en gevarieerder corpus teksten bevat. Hanssen slaagt er
overtuigend in dat corpus en de biografische feiten met elkaar in een zinvol verband
te brengen. Bovendien zorgt een royale sociaal-culturele, politieke en
literair-historische contextualisering ervoor dat leven en werk op verhelderende
wijze in de tijd gesitueerd worden. Daarbij beschikt Hanssen over stilistische en
compositorische vaardigheden, zodat hij de lezer een verhaal kan presenteren dat
soms zonder meer spannend is. Hanssen weet de lezer bovendien aan zich te
binden door de zogenaamde objectiviteit van de feitenbiografie te vermijden: hij
schrijft vanuit een visie. En dat betekent onder meer dat de opvattingen en
gedragingen van zijn protagonist nogal eens voorzien worden van een instemmend
en verdedigend of afkeurend en veroordelend commentaar. Deze aangename
subjectiviteit komt daarnaast tot uiting in de polemische wijze waarop Hanssen terecht overigens nagenoeg uitsluitend in het notenapparaat - meningen uit de
recente secundaire literatuur bespreekt.
In het eerste deel van Sterven als een polemist staat de levensbeschouwelijke
ontwikkeling centraal die voor Ter Braak in de jaren 1930 tot en met 1936 een omslag
betekende van nihilistische afzijdigheid en vrijblijvendheid naar maatschappelijke
betrokkenheid en realiteitszin. Voor Ter Braaks particuliere en publieke leven zijn
dit bij uitstek jaren van cruciale momenten en gebeurtenissen. De min of meer
bekende gegevens uit en manifestaties van Ter Braaks openbare leven komen
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hier aan bod: de ontmoeting met Du Perron, de lectuur van Nietzsche, de romans
Hampton Court en Dr. Dumay verliest..., de vorm of vent-discussie, het
programmatische essay Démasqué der schoonheid, de cultuurkritische
autobiografische verhandeling Politicus zonder partij, de oprichting en opheffing van
Forum, het kunstredacteurschap van het Haagse dagblad Het Vaderland, de
oprichting van het Comité van Waakzaamheid, de zogenaamde roes-discussie over
aard en functie van poëzie. De rode draad waarmee Hanssen al deze verschillende
aspecten ingenieus met elkaar weet te verbinden, is te formuleren in termen van
polemiek, engagement, aanpassing, amor fati, pragmatisme en sociaal-politieke
bewustwording. Als gezegd schuwt Hanssen de confrontatie met standpunten van
anderen niet. Een voorbeeld van een visie die in ieder geval doeltreffend wordt
gerelativeerd, is de inmiddels vrij gangbare opvatting dat Forum het modernisme in
Nederland om zeep heeft geholpen en dat Ter Braak daarin als anti-modernist
voorging. Zonder het modernisme als maat aller dingen te willen zien, attaqueert
Hanssen die mening onder meer door de nieuwrealistische schilderkunst waarover
Jacob Bendien en An Harrenstein-Schräder in Forum schreven als een proeve van
modernisme te beschouwen, waardoor Ter Braaks voorkeur voor de schilderkunst
van de nieuwe zakelijkheid (George Grosz), het figuratieve surrealisme (Kor Postma)
en het magisch realisme (Pyke Koch, Carel Willink) eveneens in een modernistisch
kader valt te plaatsen.
Met anticiperende zinswendingen als ‘Maar voor het zover kwam, had hij eerst
nog een groot drama in zijn persoonlijk leven te doorstaan’ wordt de nieuwsgierigheid
geprikkeld naar Ter Braaks relationele affaires. Want alle verlies is winst bevatte
enige opmerkelijke voorbeelden van zijn ongemakkelijke houding jegens erotiek en
vrouwen. Ter Braaks problematische intieme omgang met het andere geslacht krijgt
in de jaren dertig aanvankelijk een vervolg in zijn relatie met de elf jaar jongere
Gerda Geissel, het Berlijnse meisje type typiste, waar, aldus Hanssen, ‘geen man
naar omkeek die een man van de wereld wilde zijn’. In zijn zoektocht naar het
gewone en eenvoudige, in het verlangen zich te verlossen van zijn
intellectuelen-hoogmoed, meende Ter Braak weer aansluiting met het ‘aardse’ leven
te vinden door bewust een verhouding onder zijn niveau aan te gaan. Hoe hij het
debacle van deze mesalliance ervoer, is te lezen in het gefictionaliseerde verslag
ervan in Dr. Dumay verliest.... Wat wellicht de kern van die mislukking was - zijn
impotentie - bleef in de roman evenwel ongenoemd. Naar aanleiding van de resolute
wijze waarop Ter Braak zijn Berlijnse verloofde aan de kant zette en de tragische
gevolgen daarvan voor haar oordeelt Hanssen niet zonder reden dat de schrijver
het leven van Gerda Geissel kapot heeft gemaakt. In Ant Faber, met wie hij in 1933
trouwt, treft Ter Braak uiteindelijk een geliefde als kameraad, die kan omgaan met
zijn ‘onzekerheid in sexualibus’ en die de biograaf jaren later toevertrouwt haar man
nimmer in onderbroek, laat staan
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naakt, te hebben gezien. Vermakelijk en, tegen het licht van zijn preutsheid,
paradoxaal zijn ondertussen Ter Braaks vergeefse pogingen van de ietwat boerse
Ant Faber met behulp van parfums, lingerie en cosmetica een kokette vrouw te
maken.
Ter Braaks laatste levensjaren staan vooral in het teken van de onvermijdelijke
confrontatie met het Hitlerregime en de toenemende oorlogsdreiging. In wat zijn
laatste grote essay zou worden, Van oude en nieuwe christenen (1937) en in de
brochure Het nationaalsocialisme als rancuneleer (1937) belichtte hij de perfiditeit
van de nazi-ideologie. Bij Het Vaderland kreeg hij te maken met een apathisch zo
niet welwillend klimaat jegens de nieuwe orde in Duitsland. De beschrijving van het
conflict met zijn superieuren dat mede daardoor ontstond, behoort tot de spannendste
episoden van de biografie. Ter Braak toont zich een fel en principieel tegenstander
van het nationaal-socialisme en het antisemitisme. Het is dan ook tamelijk absurd
dat zijn meest trouwe discipel, Hans Gomperts, in zijn postuum verschenen essay
Een kern van waarheid (2000) Ter Braak beschuldigde van diepgeworteld racisme
en antisemitisme, een geestesgesteldheid die hij in verband bracht met de door
hem veronderstelde latente homofilie van zijn leermeester. Hanssen weerlegt deze
speculatieve redenering afdoende, maar over Ter Braaks zogenaamde antisemitisme
is zijn standpunt minder eenduidig. Enerzijds stelt Hanssen dat Ter Braak geen
antisemiet genoemd kan worden omdat ‘zijn uitlatingen nergens wijzen op een
systematische afkeer van alle joden’. Anderzijds signaleert hij nogal eens
antisemitische vooroordelen, die hij in de structuur van Ter Braaks denken verankerd
acht. Het lijkt erop dat de biograaf ten aanzien van Ter Braaks kritische en negatieve
opmerkingen over joden of het jodendom soms het ‘anachronistisch politiek correct
denken’ aan de dag legt dat hij Gomperts terecht verwijt. Naarmate het duidelijker
wordt dat ook in Nederland het nationaal-socialisme aan de macht komt, valt Ter
Braak in toenemende mate ten prooi aan gevoelens van melancholie, depressiviteit
en fatalisme. Van de laatste vijf dagen van Ter Braaks leven geeft Hanssen een
onthutsend precieze reconstructie, en wel zodanig dat tevens enige sacraliserende
verhalen rond Ter Braaks suïcide op 14 mei 1940 nog eens gedemythologiseerd
worden. Hanssen bevestigt tenslotte nauwkeurig de bevindingen die W.F. Hermans
bijvoorbeeld in Malle Hugo (1994) publiceerde: Ter Braak stond niet op een
Gestapo-lijst met onmiddellijk te arresteren personen en de SS stond op 15 mei, de
dag na de capitulatie, niet op de stoep van de schrijver. Zijn zelfdoding, of beter:
euthanasie was de polemische publieke daad van iemand die wist dat voor hem
het leven onder een Duitse bezetting ondraaglijk zou worden.
Hans Anten
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M. Vogel, ‘Baard boven baard.’ Over het Nederlandse literaire en
maatschappelijke leven 1945-1960. Van Gennep Amsterdam 2001. ISBN:
90 5515 277 3.
Marianne Vogel gaat in haar boek Baard boven baard na hoe de ideeën over de
man/vrouwrol die in het naoorlogse Nederland leefden hun weg vonden binnen de
literaire kritiek van die periode. Of krasser uitgedrukt: hoe de manlijke dominantie
ook de literaire verhoudingen scheeftrok.
Het boek opent- na de methodologische overwegingen- met een hoofdstuk over
‘Genderopvattingen in het maatschappelijk leven,’ dat een helder beeld oplevert
van de brede context waarbinnen de toenmalige literatuur ontvangen werd. De
rolverdeling was duidelijk in de tijd ‘toen geluk nog heel gewoon was’: de man werkte
buitenshuis, de vrouw zorgde binnenskamers voor het gezin. Het opmerkelijke van
Vogels overzicht, gelardeerd met sprekende citaten, is dat zelfs meer verlichte
geesten als Annie Romein-Verschoor en Anna Blaman veel meer beïnvloed zijn
geweest door deze ideologie dan men geneigd zou zijn aan te nemen.
Vervolgens zet Vogel zich aan een kwantitatief en kwalitatief onderzoek van een
reeks recensies, te weten de reacties op tien boeken geschreven door vrouwelijke
en tien (min of meer vergelijkbare) door manlijke auteurs. De onderzoekster blijft
daarbij scherp gespitst op ongelijke behandeling.
In het kwalitatieve deel van haar studie gaat het om de interpretatie van allerlei
(voor) oordelen zoals die in de toenmalige kritiek te vinden zijn. De studie loopt ten
slotte uit op een pleidooi voor herziening van het bestaande literatuurhistorische
beeld van de periode 1945-1960, waarbinnen de strijd tussen de haantjes altijd de
meeste aandacht heeft gekregen.
Dat stereotiepe rolpatronen terug te vinden zijn in de literaire kritiek toont Vogel
met een vloed van voorbeelden aan. Wel zijn er m.i. andere accenten te leggen en
lijkt het erop of de onderzoekster zich nogal eens door haar enthousiasme laat
verleiden tot doordraven. Wat het eerste betreft: de meest kwetsende reactie voor
een auteur is niet besproken worden. Wie geen aandacht krijgt in de pers, bestaat
niet. Dus zou men verwachten dat, gegeven de algemene neerbuigendheid waarmee
de vrouw als auteur nogal eens behandeld werd, boeken van vrouwen minder vaak
besproken werden dan die van mannen. Dat blijkt nu helemaal niet het geval binnen
het corpus dat Vogel verzameld heeft. Zo'n toch niet onbelangrijk gegeven wordt
wel opgemerkt, maar krijgt verder geen aandacht in een studie die helemaal gericht
is op literaire mishandeling.
Deze gerichtheid leidt op andere plaatsen tot aanvechtbare redeneringen. Neem
het geval van Kees Fens die in De Linie de roman De ingewijden van Hella Haasse
negatief bespreekt. Hij meent (net als Stuiveling overigens) dat het boek te
breedvoerig is, teveel details bevat. En hij zet daar dan Vestdijks De vuuraanbidders
tegenover als toonbeeld van een roman van iemand die zijn stof beheerst. Het
commentaar van Vogel op deze passage is curieus. Ze stelt dat Fens in Haasses
boek twee eigenschappen bekritiseert die in die tijd typisch werden geacht voor de
vrouwlijke auteur: wijdlopigheid en gebrek aan vormkracht. En zo past ook Fens
naadloos binnen het patroon dat Vogel
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denkt bloot te leggen (p. 195).
Een merkwaardige redenering. Stel ik ga een avond uit met allerlei mensen
waaronder MacX. Het wordt een vrolijke boel, voortdurend worden rondjes gegeven
enz. Op het eind van de avond constateer ik dat er één persoon was die zich
voortdurend liet fêteren zonder zelf in de buidel te tasten en ik zeg: ‘MacX lijkt me
nogal gierig.’ Iemand als Vogel zou dan roepen: discriminatie van een Schot. En
als ik zou protesteren: ‘Al heb je hem geen Schot genoemd, iedereen weet dat het
vooroordeel wil dat alle Schotten gierig zijn en dus heb je al of niet bewust de man
gediscrimineerd op zijn afkomst.’ Dat Fens geen moment aan het geslacht van
Haasse heeft gedacht, sterker nog: dat hij ook wel eens een roman van een man
langdradig en vormeloos zou kunnen vinden, het komt niet bij Vogel op. Op het eind
wordt zij hoe langer hoe radicaler. Daar stelt zij dat het moderne, ontluisterende
proza ‘als in de eerste plaats mannelijk’ werd getypeerd (p. 231). Dat mag zo zijn,
maar in de praktijk werden juist wel degelijk ook vrouwen naar voren geschoven.
De brave Knuvelder zet in zijn zogenaamd ‘vijfde deel’ (het Handboek tot de moderne
Nederlandse letterkunde) de volgende moderne, ‘landerige’ auteurs bij elkaar: Reve,
Hermans en... Jo Boer. Belangrijker is dat de belangrijkste criticus uit deze periode,
Gomperts, het heeft over de ‘Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn’, dat zijn de auteurs
die zich kenmerken door ‘het cynisch en landerig ontluisteren van de
mooiedingen-in-het-leven.’ En een gezaghebbende oudere criticus als Anton van
Duinkerken begint zijn recensie van Hermans’ De tranen der acacia's, met een
verwijzing naar drie moderne auteurs: Reve, Blaman en Hermans. Vogel heeft die
bespreking wel onder ogen gehad (p. 140), maar het vormt voor haar geen aanleiding
om haar veel te pertinente uitspraken over ‘manlijke innovatie’ te relativeren.
Aan het eind verwart ze zich in tegenstrijdige redeneringen waar het gaat om een
alternatieve literatuurgeschiedschrijving. Op p. 232 valt ze de mening aan dat ‘strijd
per se literaire relevantie bezit’ (waardoor de heren vooraan komen te staan) om
op de volgende bladzij te stellen dat ook vrouwen strijd voeren. Maar... als strijd
literatuurhistorisch niet zo belangrijk is, dan doen die strijdbare vrouwen er toch ook
niet toe? Dit soort rare kronkels ontsiert een boek dat op zichzelf interessante
doorkijkjes in het naoorlogse literaire leven biedt.
Ton Anbeek
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[2002/3]
Midden uit de oneindigheid
Een nieuwe lezing van Nijhoffs ‘De moeder de vrouw’
Yra van Dijk
Het ‘adequate inzicht’ in een tekst, zo stelde Sötemann in 1968, komt meestal pas
na verloop van tijd. Literatuur vernieuwt zich sneller dan de lezer kan bijhouden, en
daarom duurt het even voordat men goed begrijpt wat een gedicht betekent. ‘Dat
is geen bijzondere verdienste van die latere lezers’, zo voegt hij er aan toe, ‘maar
simpelweg het gevolg van een aanpassingsproces’ [1985: 152].
De troostende woorden in Sötemanns interpretatie van Nijhoffs ‘De moeder de
vrouw’ waren bedoeld voor vroegere critici van Nijhoffs gedicht. Zo had Vestdijk
gezegd dat hij dit gedicht ‘een der minst overtuigende’ vond uit de bundel Nieuwe
gedichten die in 1934 verscheen. Strenger nog was Anthonie Donker geweest in
een kritiek uit 1946. Niet alleen Nijhoff, maar de hele Nederlandse moderne poëzie
werd door Donker in een nogal sikkeneurig essay op de weegschaal gelegd. Veel
werd te licht bevonden, waaronder - eerlijk is eerlijk - enkele van zijn eigen gedichten.
Ook in Nijhoffs ‘De moeder de vrouw’ wijst Donker een aantal ‘fouten’ aan, en besluit:
‘Wat er staat, is op geen enkele wijze houdbaar’ [1946: 40]. Donker zag zich
genoodzaakt de volgende conclusie te trekken over moderne poëzie:
Het bleek ons dat tal van gedichten niet werkelijk datgene uitdrukten wat
wij erin hadden willen zeggen maar veelal slechts tennaastenbij het
bedoelde beeld onder woorden brachten, zoodat de bedoeling soms
alleen vervaagd, soms ook door onjuiste bewoordingen erin terug te
vinden, maar niet helder en adaequaat, definitief in taal weerspiegeld was
[1946: 6].
Donker was moderner dan hij met al zijn chagrijn kon bevroeden. Hij geeft hier een
doeltreffende beschrijving van moderne poëzie: de betekenis ‘vervaagt’, wat er staat
is niet houdbaar en wat de dichter wilde zeggen is niet adequaat in taal weerspiegeld.
Het modern poëtisch onvermogen in een notendop. Omdat Donker niet bij voorbaat
aanneemt dat ieder gedicht een geslaagd en samenhangend geheel is, erkent hij
dat er onduidelijkheden en tegenstrijdigheden te vinden zijn in Nijhoffs ‘De moeder
de vrouw’, zij het dat hij die veroordeelt als fouten van de dichter.
De volgende poëziebeschouwer die zich aan het gedicht waagde, Sötemann,
accepteert de tegenstrijdigheden niet en wil ze oplossen. Hij ging uit van het
structuralistische principe dat het literaire werk een eenheid is van onderling samen-
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hangende elementen, en wilde dus niet berusten in het bestaan van de losse eindjes
1
dat Donker had gesignaleerd. Sötemann meent dat de ‘splinters en brokken’ waaruit
Nijhoffs tekst bestaat, kunnen worden samengevoegd bij een symbolische lezing
van het gedicht. In zijn vernuftige poging om een sluitende interpretatie te vinden,
werkt Sötemann alle ‘ongerijmdheden’ weg.
De lezing van ‘De Moeder de vrouw’ die ik hier wil voorstellen, heeft als
uitgangspunt dat dit gedicht bestaat bij de gratie van die ongerijmdheden. Het gaat
om een manier van lezen die niet, zoals de structuralistische leeshouding, aanneemt
dat het gedicht een totaalbetekenis heeft die ontsleuteld kan worden. In plaats
daarvan ligt de nadruk op de kieren van het gedicht waar de betekenis van het
2
gedicht wordt ondermijnd.
Deze manier van lezen kan je deconstructie noemen. Heynders geeft de volgende
definitie: ‘Deconstructie als literatuurkritische strategie bouwt gedeeltelijk voort op
inzichten zoals die zich in hermeneutiek en structuralisme ontwikkeld hebben, maar
verlegt het accent van betekeniseenheid en transcendente structuur naar
heterogeniteit en disseminatie en radicaliseert daarmee de activiteit van het lezen’
[Heynders 1991: 35].
In de praktijk blijkt de radicaliteit van de deconstructieve poëzibeschouwing echter
tegen te vallen. Critici, hoe toegewijd aan de post-structuralistische zaak ook, blijven
in hun lezen sterk gericht op het toekennen van een totaalbetekenis aan een gedicht.
Dat geldt ook voor Heynders zelf in haar deconstructieve lezing van moderne poëzie.
Hoewel zij ontegenzeggelijk een nieuw licht werpt op de dichters die zij behandelt,
is dat niet omdat ze vermijdt een eenheid van betekenis toe te kennen aan hun
werk. Wanneer zij concludeert: ‘De ode drukt disharmonie uit’, of ‘Keats speelt een
spel met binaire opposities’ [1991: 101] is dat ook interpreteren, ook al heeft zij het
over een ‘fragmentarische betekenis’ [1991: 102].
Een ander voorbeeld van dit probleem is de deconstructieve lezing die Paul Claes
ondernam van een gedicht van Hans Faverey. Hij wijst enkele elementaire opposities
aan binnen het gedicht, om te concluderen: ‘De eerste strofen van het gedicht
hangen op anekdotisch niveau niet samen, maar zij bevatten in hun dieptestructuur
een presocratische problematiek’ [1988: 97]. En ook de poëzie-interpretaties van
twee Amerikaanse beroemdheden binnen het post-structuralisme, Hillis Miller en
Culler, hebben veel van klassieke hermeneutiek, zij het met extra aandacht voor
3
opposities of zelf-reflexieve momenten binnen de tekst.
Het deconstrueren van moderne poëzie is moeilijk, misschien zelfs onmogelijk.
In het beste geval komt een deconstructie er op neer dat je laat zien dat er het
tegenovergestelde staat van wat er staat, maar dat stond er ook al. De opposities
zijn aanwezig in de tekst zelf, en ontstaan niet pas bij de gratie van de
4
deconstructieve lezer. Wat de deconstructivist dan overblijft, is de nadruk leggen
op de manier waarop de moderne poëzie zichzelf deconstrueert. Hij kan een
5
leeswijze hanteren die de open plekken tracht betekenis te geven als open plekken.
Het gaat niet zo zeer om het onthullen wat het gedicht ‘eigenlijk’ betekent, als wel
aandacht geven
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aan alle manieren waarop betekenis wordt gevormd of juist niet wordt gevormd.
Dat is ook de leeswijze die twee voorlopers van het post-structuralisme hanteren:
Maurice Blanchot en Paul Rodenko. Beiden schreven een vorm van literatuurtheorie
die ontstond door het lezen van poëzie, in de confrontatie met de ongerijmdheden
die de tekst zelf presenteerde.
Ik zal hun opvattingen over literatuur gebruiken in een nieuwe lezing van Nijhoffs
‘De Moeder de Vrouw’. Met deze nieuw lezing kom ik zeker in dezelfde problemen
als Heynders en Claes in de voorbeelden hierboven. Een open plek als open plek
benoemen is ook interpreteren. Desondanks denk ik dat deze nieuwe lezing meer
oplevert dan de interpretatie die alle ‘raadselachtigheden’ in het gedicht oplost. Een
sluitende interpretatie, het epithon zegt het al, stopt alle kieren van de poëzie dicht.
Aan nieuwe lezers is het om te proberen deze kieren op het spoor te komen en
weer open te zetten.
Hoewel ik veel bezwaren zal inbrengen tegen de interpretatie van Sötemann,
bestaat deze nieuwe lezing niet zonder zijn oude. Een lezer van een gedicht dat zo
uitvoerig becommentarieerd en geparodieerd is, komt vanzelf in een historische
relatie met de eerdere lezers. Zoals deconstructie voortbouwt op de inzichten van
het structuralisme en de hermenetiek, zo bouwt deze lezing voort op de interpretatie
van Sötemann.

De moeder de wouw
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een wouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.
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Sötemann, en na hem Bakker en De Boer, hebben zich in hun interpretaties op de
twee overzijden geconcentreerd. Zij lazen alledrie vanuit de gedachte dat het gedicht
gaat over metafysische verzoening. Maar de vraag is of die verzoening wel te vinden
is in Nijhoffs poëzie. Van den Akker bijvoorbeeld meent van niet, hij vat Nijhoffs
wereldbeeld zo samen: ‘Er is geen uitweg, er is slechts de aanvaarding van een
versplinterd, redeloos en ontredderd bestaan’ [1994: 49].
De drie interpretatoren van ‘De moeder de vrouw’ zien wel een uitweg bij Nijhoff.
Sötemann meent dat hier sprake is van een ‘hersteld metafysisch verband’. De brug
in het gedicht wordt beschouwd als symbool voor ‘een verbinding tussen het leven
hier en het hiernamaals’ [1985: 150]. Vanuit die totaalbetekenis van het gedicht kan
Sötemann de ‘krasse poëtische effecten’ in het gedicht verklaren. Zoals het woord
‘weer’ in de vierde regel: waarom is er sprake van weer buren, als de brug die Nijhoff
zag toch de eerste was die er werd gebouwd? Daarbij hoort de vraag waarom de
overzijden elkaar eerst schenen te vermijden. En waarom ten overvloede twee
overzijden? Dat zijn er toch altijd twee?
Deze kieren in de tekst worden door Sötemann dichtgestopt. Het problematische
‘weer’ van de overzijden die buren worden bijvoorbeeld, zou beduiden dat Nijhoff
in dit gedicht opnieuw zijn oriëntatie op het metafysische vond, na een periode
waarin hij zich daarvan had afgewend. Sötemann beroept zich hierbij op Nijhoffs
prozatekst De pen op papier uit 1926, waarin Nijhoff het voornemen uitte om zich
alleen nog op het aardse en lichamelijke te concentreren. Hij zei dat hij was gestopt
6
met het streven naar het ‘zien van God’. Sötemann meent, al blijft zijn redenering
impliciet, dat Nijhoff in dit gedicht afstand nam van wat hij in 1926 schreef. Nijhoff
zou zich ten tijde van ‘De moeder de vrouw’ niet meer op het aardse, maar opnieuw
op het metafysische richten. Dat is nietwaar. In de jaren dertig benadrukte Nijhoff
meer dan ooit zijn gerichtheid op het hier en nu. Van een radicale omwenteling in
7
Nijhoffs opvattingen na De pen op papier is geen sprake. Maar Sötemann zal zich
er weinig van hebben aangetrokken dat zijn lezing geen bevestiging vond in Nijhoffs
literatuuropvatting. Voor hem als structuralist geldt dat de externe poëtica van een
8
dichter ‘niet per se met de met de poëtische praktijk hoeft overeen te stemmen’.
Er is een ander bezwaar dat voor Sötemann wel zou moeten gelden. Wat hij in
het gedicht leest, staat er niet. De brug als verzoening tussen aarde en het
hiernamaals zou betekenen dat de moeder op het schip van ‘gene zijde’ roept.
Sötemann heeft het over een stem ‘die de indruk maakt een bevestiging, een
antwoord te zijn van de andere kant’. Maar de moeder, de vrouw beweegt zich juist
tussen de twee overzijden door, zij staat niet aan de overkant.
Juist het feit dat de vrouw midden tussen de twee oevers door vaart, is in deze
nieuwe lezing van belang. In zoverre wordt hier de deconstructieve strategie
toegepast die Culler als volgt beschrijft: ‘What has been relegated to the margins
or set aside by previous interpreters may be important precisely for those reasons
that led it to be set aside’ [1983: 140].
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De vrouw staat dus niet aan de overkant, en bovendien heeft de overkant niets
hemelachtigs. De overzijden die weer buren worden, zijn identiek. De twee zijden
zijn niet hemel en aarde, maar aarde en aarde, het zijn twee aspecten van hetzelfde.
Vandaar dat Nijhoff het heeft over twee overzijden, zo spiegelt hij de oevers en
impliceert dat geen van beide kanten ‘gene zijde’ is. De ‘twee’ van overzijden is dus
niet overbodig: juist het benadrukken van één overzijde zou pleonastisch zijn.
Het feit dat de brug met naam en toenaam genoemd wordt, versterkt het aardse
karakter van het landschap, evenals het alledaagse, ontnuchterende taalgebruik in
de eerste zes regels van het gedicht. Dat beide overzijden bij het platte en aardse
horen, wordt ook bevestigd door de bewegingen in het gedicht. Alle lijnen zijn
9
horizontaal, alleen de vrouw staat rechtop, in verticale richting. Als er al iets richting
een hemel gaat, gebeurt dat midden op het water en niet aan de Zaltse overkant.
Ook in de interpretatie van de theoloog De Boer ligt de nadruk vooral op wat er
gebeurt aan de twee oevers. Wel ziet hij meerdere betekenislagen tegelijk een rol
spelen. Het ‘bezield verband’ tussen de twee overzijden, concludeert hij, is
drievoudig, en ligt op antropologisch, artistiek en religieus niveau. Volgens hem gaat
het gedicht over verzoening tussen geest en natuur, over een verzoening tussen
symbolistische en realistische poëzie, en over een hersteld verband tussen het
aardse en het metafysische. De Boer benadrukt weliswaar dat de spanning tussen
‘hoog en laag’ Nijhoffs hele oeuvre kenmerkt, maar ziet het ‘hogere’ toch ook aan
de overkant. De overzijde staat in deze lezing dan voor de uitdaging van het
estheticisme: de geest die van de aarde wegvlucht. Ook hier geldt het bezwaar dat
de ene overkant even aards en horizontaal is als de andere. Hoewel de Boer dus
de ruimte laat voor een interpretatie op drie niveau's, gaat hij niet in op wat er tussen
de twee overzijden gebeurt. Wel erkent hij dat zijn analyse niet de enig mogelijke
is: ‘Het gedicht is een onuitputtelijke bron van betekenis die elke analyse overleeft.
Elke interpretatie kan aan het eind slechts terugverwijzen naar het gedicht zelf’.
10
Bakker ten slotte zoekt naar een verband met Nijhoffs poëtica. De these in zijn
dissertatie is dat de hele bundel Nieuwe gedichten gaat over de aanvaarding van
het aardse bestaan en dat de moeder en de vrouw daarvoor de belangrijkste
symbolen zijn. Het lyrisch ik kiest in deze bundel altijd voor de aarde, net als de
bijen in ‘Het lied der dwaze bijen’ en de heilige Sebastiaan in ‘Het veer’.
Het kenmerkende van ‘De moeder de vrouw’ vindt Bakker dat het lyrisch ik niet
meer hoeft te kiezen tussen hemel en aarde. Staat het water in de rest van de bundel
voor een scheiding tussen hemel en aarde, hier is die scheiding opgeheven. Vandaar,
zegt hij, dat Nijhoff spreekt van een ‘nieuwe’ brug: het is een andere brug dan die
in zijn eerdere gedichten, een brug die niet scheidt maar verbindt. Volgens hem en zo verklaart hij ook het weer buren worden - ziet Nijhoff in dat de scheiding tussen
de twee overzijden schijn was en dat ‘de tweeheid een twee-in-eenheid blijkt te zijn’.
Het is duidelijk voor Bakker dat in dit gedicht het punt bereikt wordt waar in de hele
bundel naar wordt gestreefd: verzoening van twee uitersten, ‘ruwweg te beschrijven
als hemel en aarde’.
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Ook Bakker gaat eraan voorbij dat de moederfiguur in dit gedicht zich op het water
bevindt, tussen de twee overzijden in. Aangezien hij in de moeder bij Nijhoff de
vertegenwoordigster van het aardse ziet, zou dat hier betekenen dat het aardse
zich op het water bevindt. Nog een zwak punt in zijn interpretatie is dat de moeder
niet alleen symbool voor het aardse is, maar ook samenvalt met de brug, én een
‘middelaar’ is, de aarde die zichzelf uitdrukt in ‘hemelse klanken’. Bakker werkt zich
in de exegetische nesten doordat hij het metafysische moment in dit gedicht wil
rijmen met Nijhoffs gerichtheid op het aardse, op het hier en nu. Hoe hij moet wringen
om de kieren van het gedicht dicht te krijgen, blijkt uit deze vergezochte conclusie:
‘De oneindigheid, de ruimte, is gewoon de aarde, hier in de vorm van een (eeuwig)
stromende rivier’.
Bakkers probleem is dat hij met zijn interpretatie een tegenstrijdigheid wil oplossen
die in het gedicht zelf zit. Die zelfs in Nijhoffs poëtica zit. Nijhoff meende dat de
dichter het ‘grenzeloze’, het mysterie van het bestaan, kon incorporeren zonder zich
11
te richten op een hogere wereld. Het onbekende gaat schuil in het alledaagse en
tastbare, in Nijhoffs visie, wat niet betekent dat hij het bekende met het onbekende
wilde verzoenen.
Volgens Blanchot is juist dat niet verzoenen het kenmerk van de moderne poëzie.
Het poëtische streven is het hebben van een ‘rapport à l'inconnu comme inconnu
et ainsi mettre au centre de sa vie cela - l'inconnu qui ne laisse pas vivre en avant
de soi et qui, en outre, retire à la vie tout centre’ [1969: 444]. Hoe geeft ‘De moeder
de vrouw’ ruimte aan dit ‘onbekende als onbekende’?
De eerste en dominante betekenis van verzoening is gebaseerd op de eerste
twee kwatrijnen van het gedicht. Daar ligt inderdaad een brug, getuige ook het
ontbreken van de gebruikelijke witregel tussen de eerste twee kwatrijnen van het
12
sonnet. Tegelijk laat de visuele presentatie van het hele gedicht het ontbreken van
een andere, essentiëlere brug zien. Als we de vorm van het gedicht zien als was
het een schets van de situatie, dan is het of de eerste twee kwatrijnen de ene oever
uitbeelden, en de laatste terzine de andere. Daar tussendoor vaart, in de eerste
terzine, het schip met de vrouw. De eerste terzine beeldt dan het schip uit, door de
twee witregels van de ‘oevers’, de rest van de tekst, gescheiden. Gekanteld ziet het
sonnet er dan zo uit:

Een dergelijk zien van een gedicht van Nijhoff is niet vergezocht, blijkens Nijhoffs
vele uitspraken over de uiterlijke vorm van de woorden, zoals deze: ‘iedere dichter
zal mij begrijpen als ik zeg dat men een woord zien kan, zien als een voorwerp, en
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een proef op de som is wel terstond de grotere kracht die het geschreven of gedrukte
dan het gedachte of gesproken woord heeft’ [1982 II: 232].
De vrouw in de terzine wordt dan niet door een brug met de ‘ik’ verbonden: ze is
onbereikbaar op haar schip. Datgene waar het verlangen naar uit gaat, de ideale
vrouw, de overleden moeder, God, kortom ‘het Andere’, bevindt zich ‘midden in de
oneindigheid’ zonder aangeraakt te kunnen worden. Er is geen brug tussen het
aardse en het metafysische. Dat blijkt ook uit het feit dat het schip met de vrouw
haaks op de nieuwe brug beweegt. Niet alleen door de genoemde horizontale en
verticale lijnen, maar ook door het statische versus het dynamische kunnen vrouw,
schip en water moeilijk worden gelijkgesteld met de brug. Alles ligt plat en stil, en
het enige dat staat en beweegt is de vrouw op haar schip.
Zij zingt weliswaar over God, maar het gerustellende van die psalmen blijkt tegelijk
te worden ontkend. God wordt geprezen, maar tegelijk gehuld in een zeven lagen
tellende sluier van taal, waar we hem niet uit kunnen ontwarren. De eerste laag van
taal is dat God slechts tot ons komt via het gedicht, via de woorden van de dichter.
God verschijnt door de filter van het vers zelf, te meer daar Hij pas in de allerlaatste
regel van het gedicht genoemd wordt. Een scherm van dertien regels gaat vooraf
aan het noemen van God.
Bovendien heeft de dichter zelf God ook niet rechtstreeks gehoord, maar ervaart
hij God alleen via het gezang van de vrouw. Dat is de tweede laag. De dichter
beschrijft geen aanschouwen van God, maar het luisteren naar een gezang óver
God. Daar zit echter nog een derde laag tussen, want het zou heel goed kunnen,
dat de dichter het gezang van zijn moeder alleen in zijn verbeelding of zijn herinnering
hoort. Uit regel 13: ‘O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer’ blijkt immers dat het
hier om een wens gaat. Het blijft onduidelijk of er ook een ‘echte’ vrouw op het schip
is die zingt, of dat het alleen de imaginaire moeder is die zingt. De derde filter wordt
dus gevormd door de verbeelding van de dichter.
De vierde laag schuilt in de laatste regel van de eerste strofe, ‘dat mijn oren
klonken’. Het is te danken aan Sötemanns grondige tekstanalyse dat dit kan worden
herleid als een bijbelcitaat: ‘En de Heere zeide tot Samuel: ‘Zie, Ik doe een ding in
Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken’ [1 Samuel 3:11].
Een citaat als dit brengt een extra taallaag aan tussen tekst en lezer; een andere
tekst komt tussen hen in te staan, in dit geval de bijbel.
De vijfde laag bestaat ook uit een citaat, namelijk de psalm die de vrouw bij het
roer zingt. Opnieuw brengt een intertekstualiteit een extra filter aan, en maakt de
beschreven ervaring steeds indirecter. De zesde laag wordt gevormd door het feit
dat de vrouw ons maant om God te prijzen; dus weer over hem te spreken. Het is
niet toevallig dat zij niet zingt, bijvoorbeeld: ‘ik schuil bij U, o God’, maar dat zij haar
luisteraars aanspoort hem te noemen, alsof hij anders niet kan bestaan. De zevende
filter ten slotte is dat het hier geen echt psalmcitaat betreft, maar een door Nijhoff
13
samengestelde regel; het is dus weer de taal van de dichter die we horen. De cirkel
is rond, en God is eruit verdwenen.
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De dichter beschrijft een lyrisch ik die Samuel citeert wiens oren klinken, en zich
verbeeldt hoe een vrouw zijn afwezige (overleden?) moeder citeert die een compilatie
van twee psalmen citeert waarin iemand wordt geciteerd die God zou moeten prijzen.
God is alleen aanwezig in een duizelingwekkende afgrond van taal. Of liever gezegd:
hij is afwezig in die taal.
Ervan uitgaande dat het gedicht meerdere, met elkaar tegenstrijdige betekenissen
in zich draagt, hoeven niet alle ‘losse eindjes’ met elkaar in overeenstemming te
worden gebracht. In plaats van een symbolische reden, kunnen sommige keuzes
van de dichter een stilistische reden hebben gehad. Bijvoorbeeld het feit dat de
vrouw bij Nijhoff bij en niet aan het roer stond. De rivier, zo zegt Sötemann, is de
doodsrivier, en het schip is het ‘Scheepken onder Jezus hoede’, uit een gezang.
De vrouw hoeft dus niet aan het roer te staan omdat Jezus het schip stuurt. Tegen
die interpretatie protesteerde Ornée in een reactie: hij zegt dat de vrouwen op die
grote binnenvaartschepen inderdaad maar een beetje ‘bij’ het roer stonden te breien;
het roer af en toe aanraken met de knie was voldoende [1970: 456]. Ornée's
alternatieve interpretatie komt erop neer dat alle raadselachtigheden oplosbaar zijn
wanneer de lezer meeleeft met de in het gras liggende dichter: ‘men moet zich deze
belevenis kunnen vóorstellen, men moet het zelf kunnen méevoelen, om dit gedeelte
van het sonnet te kunnen begrijpen’. Het is de vraag of dat helpt, vooral omdat
Sötemann heeft aangetoond dat het gedicht niet is geschreven naar aanleiding van
een ervaring van de dichter, maar is gebaseerd op het verhaal dat Nijhoff van een
vriend hoorde.
Een andere verklaring voor het bij het roer staan, is dat Nijhoff het alternatief
terecht lelijk vond: ‘zij was alleen aan dek, zij stond aan 't roer’. De herhaling van
‘aan’ is niet mooi, en de andere mogelijkheid: het eerste ‘aan’ in de regel veranderen,
was natuurlijk geen optie. Want dan moet er een ‘het’ bij en klopt het aantal
lettergrepen niet meer: ‘zij was alleen op het dek, zij stond aan 't roer’. Deze
stilistische verklaring wordt gestaafd door het feit dat Nijhoff in een eerdere versie
14
van het gedicht inderdaad gewoon ‘aan’ schreef, maar het later in ‘bij’ veranderde.
Hetzelfde geldt voor het mysterie van de ‘tien minuten’ waar Sötemann geen
verklaring voor vindt: ‘waarom die toestand met zoveel nadruk ‘een minuut of
tien'moet duren, is mij nog niet helemaal duidelijk’, geeft hij toe. Dat tien (eerder
dan vijf minuten of een kwartier) rijmt op het zien uit de eerste regel, mag niet
15
meespelen van de strenge structuralist Sötemann.
Er is nog iets anders aan de hand met de tijd. De tien minuten staan in een scherp
contrast met de ‘oneindigheid’. Ongeveer zoals het kopje thee zich verhoudt tot de
rivier. De vier bepalingen in regel 4 en 5, ‘een minuut of tien/ dat ik daar lag, in 't
gras, mijn thee gedronken’ hebben nog een andere functie dan alleen het ‘vertragen’
dat Sötemann noemt. Met die vier bepalingen wordt ook de alledaagse en temporeel
beperkte wereld gecontrasteerd met de oneindigheid. De verzoening lijkt hier opnieuw
te worden tegengesproken.
Dat er hier iets opvallends gebeurt met twee verschillende tijden bleek al in de
eerste twee regels; ‘ik ging om te zien’ wordt gevolgd door ‘ik zag’. En ook in de rest
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van het gedicht worden verschillende tijden naast elkaar gebruikt. Zo is ‘worden
weer buren’ uit regel vier ineens tegenwoordige tijd: alsof de dichter het voor zijn
ogen ziet gebeuren. Net zo ‘vertellend’ is de volgende praesens, in de laatste regels
van het octaaf: ‘Laat mij daar (..) een stem vernemen dat mijn oren klonken’. Dit is
het zogenaamd ‘historisch praesens’: midden in een verhaal kan plotseling gebruik
worden gemaakt van de tegenwoordige tijd om de climax te vertellen: dat werkt
versterkend en emotief.
Ongrammaticaal zijn deze verschillende tijden niet, maar ze zijn wel opvallend.
Komrij meent zelfs dat het de ingewikkelde tijdsconstructie is die het gedicht bijzonder
maakt. Het is niet de moeder met haar psalmen die hier ontroert, zo merkt hij op,
‘Je komt er ook niet door te zeggen dat dit een doodsrivier is’. ‘Ik denk dat het de
manier is waarop er wordt gemanoeuvreerd met tijd en ruimte - de tijd en de ruimte
die in de eerste regels al over elkaar heen schoven’.
Volgens mij heeft Komrij gelijk, al is ‘kruisen’ misschien preciezer uitgedrukt. De
twee tijden snijden elkaar maar vallen niet samen; dat zou betekenen dat het heden
en verleden voorgoed in elkaar overgaan. Maar dat gebeurt slechts in een
ondeelbaar, subliem moment. Zoals horizontale en verticale lijnen elkaar kruisen in
dit gedicht, kruisen heden en verleden elkaar: ‘ik ging om te zien’ valt heel even
samen met ‘ik zag’. Net zo doorkruist het plotseling horen van de stem de veel
langere periode waarin de lyrisch ik in het gras ligt.

heden
verleden
Het effect is een stilstaande beweging. Precies zoals de vrouw op de bewegende
boot stilstaat, zo heeft Nijhoff dat met het beschreven moment in zijn gedicht gedaan.
Het is voorbij maar ook niet voorbij, zodat zijn gedicht niet statisch is geworden.
Rodenko noemde dat als kenmerk voor het moderne, altijd ‘voorlopige’ gedicht: de
tijd wordt er niet in opgeheven en de wereld niet tot stilstand gebracht [1991: 229].
De tegenstelling tussen stilstand en beweging wordt in de rest van het gedicht
verder uitgewerkt. Zoals we zagen, is de brug statisch, net als de liggende ik in het
gras en de overzijden, in tegenstelling tot het bewegende van de vrouw, de stroom
en het schip. Opnieuw is er een kruis:

brhug
schip
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Dat het hier gaat om kruisende lijnen, wordt nog bevestigd door het mysterieuze
‘door de brug gevaren’, wat niemand bij mijn weten als een ‘ongerijmdheid’ in de
tekst heeft gelezen, maar wat op zijn minst een opmerkelijke formulering is.
Zo wijzen de lijnen van dit gedicht niet op een verzoening, maar op een
onoplosbare dualiteit: het gedicht zelfs opgebouwd uit tegenstrijdigheden. Er is een
ruimtelijke tegenstelling, tussen de horizontale en verticale lijnen in het gedicht. Er
bleek ook een temporele tegenstelling, tussen heden en verleden, tussen het nu
en de oneindigheid. En ten slotte lijkt het ik een psychologische dualiteit te zijn, in
de eerste twee regels van het gedicht. Daarin worden twee ‘ikken’ gepresenteerd,
gezien de opvallende herhaling van het woordje ‘ik’ aan het begin van de eerste en
de tweede regel.
Die dubbele ik sluit aan het verschil tussen ‘Ik ging om te zien’ en ‘ik zag’. Het
een is tijd en beweging, het ander is stilstand en contemplatie. Het ‘redundante’
twee van de overzijden wordt dan onder andere gebruikt om de dubbelheid van de
ikken te bevestigen: ik+ ik= twee, staat er in het begin van dit gedicht. Ook het
gedicht ‘Het kind en ik’, eveneens uit de Nieuwe gedichten, begint met twee maal
‘ik’, inclusief de veranderde werkwoordstijden: ‘Ik zou een dag uit vissen/ ik voelde
mij moedeloos’. Zelfverdubbeling is vaker te vinden bij Nijhoff; al in de openingszin
van zijn oeuvre, in het gedicht ‘De Wandelaar’, is er sprake van een gespleten ik:
‘Mijn eenzaam leven wandelt in de straten’. En in De pen op papier vraagt de dichter
zich nog vertwijfeld af: ‘besta ik zodoende niet uit twee elkaar tegenwerkende
elementen, elkaar bestrijdend, buiten controle der rede, misschien op leven en
dood?’.
Van den Akker wijst erop dat de zelfverdubbeling bij Nijhoff een poëticaal aspect
heeft. De dichter benadrukte keer op keer dat het gedicht het zonder de maker moet
doen, dat het gedicht aan de persoonlijkheid van de dichter is onttrokken. Nijhoff
eiste van het gedicht dat het ‘los van ons geraakt, zelf een wil krijgt, een organisme
wordt, en, al is het maar voor één ogenblik, buiten ons getreden een eigen leven
vervolgt’ [1982, II: 666]. Een proces dat juist in termen van dualiteit wordt beschreven:
‘Geformuleerd als een proces van “zelfverdubbeling”, van “objectivering” of van
doodgaan’, zoals van den Akker het samenvat [1985: 83].
Ook op het gebied van deze dubbele ik is er dus geen hereniging. Het gedicht
gaat dan wel over een brug, maar die wordt niet betreden. Bovendien duiden bruggen
en andere drempelzones ook in andere gedichten van Nijhoff niet zozeer op
verzoening, maar op een onzeker tussenstadium. Het gaat om een toestand waarin
tegengestelden in elkaar over zouden kunnen vloeien. Van den Akker schrijft Nijhoff
een ‘liminale poëtica’ toe: ‘dichten is van de ene toestand naar de andere overgaan
en om dat moment van overgang, deze drempelervaring gaat het’ [1994: 68].
Rodenko noemt dat ‘een uiterste grens bereiken’. In een essay bij de bloemlezing
Met twee maten uit 1956 heeft Rodenko het over de ‘experimentele poëzie’, waarmee
hij doelt op het werk van dichters als Nijhoff en Achterberg. Rodenko stelt dat de
experimentele dichter de opdracht heeft ‘het Onmogelijke’ tot stand te brengen.
‘Tegenover zulk een eis moet ieder gedicht natuurlijk tekortschieten; vandaar dat
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deze poëzie wezenlijk een poëzie van het echec is’ [1991: 230]. Het debâcle van
moderne poëzie gaat, zoals Rodenko stelde, eerder gepaard met een gevoel van
triomf dan van nederlaag: ‘het echec is tevens finale, paukeslag, apotheose - en
wel omdat het echec voor de dichter betekent dat hij een uiterste grens heeft bereikt,
de grens waar hij oog in oog staat met het Onnoemelijke, Onnoembare’ [1991:
230/1].
‘De Moeder de Vrouw’ kan worden gelezen als een gedicht waarin deze grens
wordt bereikt. Niet alleen omdat de moeder ‘de oorsprong’ bij uitstek is, maar omdat
het gaat om een ondeelbaar moment waarin er even wordt geschampt aan andere
wereld. Wat Nijhoff oproept is wat Rodenko ‘de uiterste triomf van de dichter van
het echec’ noemt: ‘ergens, al is het maar even, deel aan dat Andere te hebben
gehad’ [1991: 253]. Dat triomfantelijke moment is te vinden op het snijpunt van de
kruisende lijnen:

iek
moeder
Dat het niet gaat om een gehele verzoening of een samenvallen blijkt uit het feit
dat de moeder, of ‘de oorsprong’, altijd afgezonderd blijft door het water, oftewel
door de witregels. Die witregels rond het eerste kwatrijn doen denken aan een
tastbare variant van dat wat Rodenko ‘het vlies’ noemt, het dunne laagje tussen ‘het
Andere’ en de werkelijkheid: ‘De idee van een vlies, een film, een dunne wand die
de werkelijkheid van het hier-en-nu scheidt van het Andere, het Ongeborene, de
Oorsprong, komt in deze poëzie dan ook herhaaldelijk naar voren. Dit vlies, dit
raakvlak met het Andere is het echec van de moderne dichter; verder, voorbij dit
vlies kan hij niet’. [1991: 253]. Het is een triomf als het de dichter lukt om het vlies
tastbaar, transparant te maken. Door die transparantie kunnen we even in de tijdeloze
wereld van de oorsprong kijken, zo zegt Rodenko.
Er mag dan een brug zijn in Nijhoffs gedicht, de tekst en de vorm van het gedicht
wijzen ook naar iets wat daar onbereikbaar tussendoor vaart. Dat is een witte en
onbenoembare plek in het hart van het gedicht, de plek waar moderne poëzie
volgens Blanchot altijd op is gericht: ‘La littérature a pour loi ce mouvement vers
autre chose, vers un au-delà qui pourtant nous échappe, puisqu'il ne peut être [...]’.
‘C'est donc ce manque, ce vide, cet espace vacant qui est l'objet et la création propre
du langage’. [1949: 46]. In deze lege plek lijkt Nijhoffs vrouw te bewegen: ‘midden
uit de oneindigheid’, die dan niet het moederlijke en het aardse symboliseert.
De Boer noemt deze mysterieuze middelaarsrol van de vrouw, en heeft het in dit
verband over ‘De verticale oneindigheid van de ordeverstorende vreemdeling’. Hij
wijst op andere gedichten van Nijhoff waarin concrete personen bezieling brengen
in een woestijnachtige wereld, zoals het lange gedicht ‘Awater’. Wel denk ik dat
Nijhoff ook in ‘Awater’ zegt dat de Ander geen soelaas biedt en noodzakelijkerwijs
op afstand moet blijven. Het is opmerkelijk dat de moeder de vrouw door twee
stroken water van
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de dichter en de werkelijkheid werd gescheiden, terwijl Awater twee maal ‘water’ in
zijn naam heeft. ‘A’ betekent ook water, zoals Nijhoff zelf opmerkte. Zowel Awater
als de moeder de vrouw blijven uiteindelijk buiten bereik.
Rodenko beschrijft ook de rol van de ‘middelaar’ in het moderne gedicht: een
boodschapper die slechts stilte te bieden heeft. Volgens Rodenko gaat het in
moderne poëzie om het ontvangen van tekens, om het horen van een stem die
spreekt. Het ligt dan voor de hand, zo vervolgt hij, dat die stem wordt gekoppeld
aan de voorstelling van een persoon: ‘Het kan God zijn, het kan een gestorven
geliefde zijn (die zich dus in het Andere bevindt), het kan de ziel zijn die, als anima,
mediatrix tussen het ik en het Andere is,- in de grond van de Zaak zijn God, vrouw
en ziel drie aspecten van één gestalte: die van de middelaar tussen de dichter en
het Andere’. [1991: 250].
Volgens Rodenko betekent de middelaar in moderne poëzie niets anders dan de
personificatie van het gedicht. Het laatste kruis zou er dan zo uit komen te zien:

dicihter
gedicht
Daarmee is niet gezegd dat ‘De moeder de vrouw’ eigenlijk alleen over het dichten
zelf gaat. Het gedicht gaat over heel veel dingen tegelijk, en het behelst onder andere
een poging aan iets onbereikbaars te raken met woorden in deze moderne tijd,
‘dans ce temps de la détresse qui est celui de l'absence des dieux’, zoals Blanchot
het noemt [1955: 33].
Donker zag de tegenstrijdigheden in ‘De moeder de vrouw’ als fouten van Nijhoff:
‘Veel ernstiger zijn de werkfouten waarbij hetgeen er staat niet slechts een andere,
maar een daarmede ten eenenmale onverbindbare, ermee tegenstrijdige voorstelling
oproept, en wat de dichter zegt dus niet alleen onjuist uitgedrukt is, maar door
hetgeen voorafgaat onmogelijk gezegd kon worden, soms zelfs het tegendeel
uitdrukt’ [1946: 39]. Ik heb geprobeerd te laten zien dat deze ‘werkfouten’ deel
uitmaken van het gedicht. Het is in die kieren dat de dominante en meest voor de
hand liggende betekenis van het gedicht wordt tegengesproken door het gedicht
zelf. Alles wat er staat, wordt ook doorkruist, uitgewist, op afstand gebracht of omhuld
met taal.
Ook dat is natuurlijk een interpretatie. Wie de open plekken probeert te lezen als
open plekken, geeft ze een betekenis. Zodat niet alleen het moderne gedicht uitloopt
op een echec, de interpretatie ervan ook. Dat wil niet zeggen dat de
literatuurbeschouwer er ook maar het zwijgen toe moet doen. Om met Blanchot te
spreken: ‘L'échec est inévitable, mais les détours de l'échec sont révélateurs’ [1959:
58].

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

185

Literatuur
Akker, W.J. van den. 1985. Een dichter schreit niet. Aspecten van Nijhoffs
versexterne poëtica. Utrecht: Veen. 2 delen. 1994 Dichter in het grensgebied.
Over de poëzie van M. Nijhoff in de jaren dertig. Amsterdam: Bert Bakker.
Bakker, M. 1987. Ik zag de nieuwe brug: Een systematisch onderzoek naar
het nieuwe van Nijhoffs Nieuwe gedichten. Amsterdam: VU Uitgeverij.
Blanchot, M. 1949. La part du feu. Parijs: Gallimard. 1955 L'espace litteraire.
Gallimard. 1959 Le livre à venir. Parijs: Gallimard. 1969 L'entretien infini. Parijs:
Gallimard.
Boer, Th. de. 1991. ‘Twee overzijden worden weer buren’: over metafysica in
het werk van Nijhoff.’ In: Kusters, W.: In een bezield verband. Vught: Thomas
More Acadamy, pp. 99-112.
Buuren, M. van. 1988. Filosofie van de algemene literatuurwetenschap. Leiden:
Nijhoff.
Claes, P. 1988. ‘Faverey: een deconstructie’. In: Echo's Echos’: de kunst van
de allusie. Amsterdam: De Bezige Bij, pp. 91-102.
Clark, T. 1995. Derrida, Heidegger, Blanchot. Cambridge: Cambridge University
Press. Eerste druk: 1992.
Culler, J. 1975. Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the study
of Literature. Londen: Routledge & Kegan Paul. 1983 On deconstruction, Theory
and Criticism after Structuralism. Londen: Routledge & Kegan Paul.
Donker, A. 1946. De Vrijheid van de dichter en de Dichterlijke Vrijheid: een
Critiek op de Moderne Poëzie. Arnhem: Van Loghem Slaterus.
Dorleijn, G.J. 1989. Terug naar de auteur. Over M. Nijhoff. Baarn: De Prom.
Heynders, O. 1991. De verbeelding van de betekenis. Garant.
Komrij, G. 1998. ‘Trou moet blijcken’: over ‘De moeder de vrouw’ van Martinus
Nijhoff, NRC Handelsblad 17-12-1998.
Luxemburg, J. van. 2001. ‘Literatuurwetenschap in de jaren negentig’, in:
Jaarboek literatuurwetenschap I (2001), pp. 216-240.
Nijhoff, M. Verzameld werk. Bert Bakker: Amsterdam. 3 delen. Deel II: Kritisch,
verhalend en nagelaten proza. 1993 Gedichten. Historisch-kritische uitg.,
verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. Assen: Van Gorcum. 3
delen (Monumenta literaria neerlandica). Deel I: Teksten; Deel II: Commentaar;
Deel III: Apparaat.
Ornée, W.A. 1970. ‘Martinus Nijhoff en de binnenscheepvaart’. In: De Nieuwe
Taalgids 63 (1970), pp. 453-460.
Rodenko, P. ‘Met twee maten’, in: Verzamelde essays en kritieken. Amsterdam:
Meulenhoff. Deel II: Over Gerrit Achterberg en over de ‘experimentele poëzie’,
pp. 224-262.
Sötemann. 1985. ‘M. Nijhoffs “De moeder de vrouw”: een analyse in twee
etappes’, in: Sötemann, A.L.: Over poetica en poëzie. Samengesteld en ingeleid
door W.J.v.d. Akker en G.J. Dorleijn. Groningen: Wolters-Noordhoff, pp.
141-152. [oorsponkelijk in: De Nieuwe Taalgids 61 (1968) 134-145].
Vaessens, T. en Joosten, J. 2002. ‘Postmodernisme in de Nederlandse en
Vlaamse poëzie. Een verkenning’. In: Nederlandse Letterkunde 7 (1), pp. 1-27.
Vestdijk, S. 1958. ‘Hedendaags Byzantisme’, in: De Poolse Ruiter. Bert Bakker:
Den Haag, pp. 183-222. [Eerste druk: 1946].

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

Eindnoten:
1 Zie Van Buuren 1988: 83. Van andere structuralistische ideeën, zoals het feit dat er wordt
geabstraheerd van de context waarin de dichter het werk schreef en de context waarin de lezer
het leest, distantieert Sötemann zich expliciet [1985: 141]. Het gaat hier dus slechts om één, zij
het belangrijk, uitgangspunt van het structuralisme.
2 Vaesens en Joosten [2002] pleiten er terecht voor om de structuralistische leeshouding los te
laten bij het lezen van postmoderne poëzie. Maar volgens hen werkt ‘de lezersverwachting van
eenheid en samenhang’ wél bij het lezen van moderne poëzie. Dat ben ik niet met ze eens. Ik
wil hier laten zien dat ook de moderne poëzie beter gelezen kan worden zonder uit te gaan van
een samenhangende totaalbetekenis.
3 Zie voor een kritiek op deze poëzie-beschouwingen: Clark 1995: 5-9.
4 Jan van Luxemburg [2001] geeft een goed overzicht van de pogingen tot deconstructieve
interpretatie. De meest interessante acht hij Ends of the Lyric van Thimothy Bahti (John Hopkins
University Press 1996). Naar mijn mening ontkomt ook Bahti niet aan niet aan het hier beschreven
probleem. Bahti toont aan dat moderne gedichten een chiastische vorm én inhoud hebben. Hoe
overtuigend zijn interpretaties ook zijn, zij wijken alleen af van klassiekere interpretatie in zoverre
zij wijzen op een omkering in de tekst.
5 Overigens is dat ook een van de kenmerken van structuralistisch lezen in de definitie van Culler:
‘To interpret a poem, that is to say, is to assume a totality and then to make sense of gaps, either
by exploring ways in which they might be filled in or by giving them meaning as gaps’. [1975:
171]. Deze ruime theoretische opvatting van het structuralisme is wat betreft de interpretatieve
praktijk pas in het post-structuralisme toegepast.
6 Nijhoff 1982, II: 1064.
7 Van den Akker 1985: 269-279.
8 Sötemann 1985:79. Inmiddels heeft Dorleijn [1989: hfs. 6] aangetoond dat de afstand tussen
primaire tekst en versexterne poëtica in ieder geval bij Nijhoff kleiner is dan Sötemann meent.
9 Vgl. Komrij 1998
10 Bakker 1987: 338-349.
11 Van den Akker 1985: 158
12 Daar wijst ook Bakker op [1987: 345]. Nijhoff hanteert dit procédé in drie van de betreffende
reeks ‘Acht sonnetten’.
13 Sötemann 1985: 143.
14 Nijhoff 1993, III: 393.
15 Ook ‘wijd en zijd’ uit regel 6 is een voorbeeld van rijmdwang, en die woorden kunnen verwijzen
naar Roland Holst regels uit het gedicht ‘Ballingschap’ (uit de in 1920 verschenen bundel Voorbij
de wegen): ‘Wind en water wijd en zijd/ houden dit eiland van verlangen/ vreemd en glinsterend
gevangen/ binnen den tijd’. Nijhoff verwees ook naar Roland Holst in ‘Het veer’.
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J.C. Bloem en het retoriekdebat
Bart Slijper
In de eerste maanden van 1913 werd op de pagina's van Albert Verweys tijdschrift
De beweging een belangwekkende discussie over literatuur gevoerd: het
zogenaamde retoriekdebat. Aan de basis van dit debat staan uitspraken van J.C.
Bloem (in een artikel over De Régnier) en van Geerten Gossaert, beide uit 1911,
waarin duidelijk wordt dat voor hen de besmette term retoriek niet uitsluitend negatief
is geladen. Tot dat moment stond retoriek voor geijkt of zelfs ondoorvoeld en
klakkeloos gebruik van beeldspraak en taalvormen.
Verwey nam de uitlatingen van Gossaert en Bloem in januari 1913 als beginpunt
van zijn bekende artikel ‘De richting van de hedendaagsche poëzie’, waarop Bloem
prompt reageerde. Was de kwalificatie ‘bezield-rhetorische’ hem in 1911 nog
enigszins in het voorbijgaan ontvallen, nu komt hij met een uitdrukkelijk
geformuleerde definitie van ‘rhetorische poëzie in den goeden zin des woords’,
waarna voornamelijk door toedoen van P.N. van Eyck in De beweging een
kortstondige storm van verbazing en verontwaarding opstak.
Nu ligt het voor de hand te denken dat Bloem binnen deze discussie niet alleen
pleitte voor een eerherstel van de retoriek, maar dat bovendien de definitie van
goede retorische poëzie een rol speelde binnen zijn poëzieopvatting. Zoals uit
onderstaand artikel blijkt, is het echter zeer verwarrend en grotendeels onjuist om
Bloems poetica en poëzie in verband te brengen met de term (bezielde) retoriek.

Bloem 1911
Vijf maanden voor zijn essay over Henri de Régnier publiceerde Bloem zijn eerste
recensie in De beweging. Het gaat om een korte bespreking van een reeds vier jaar
oud boek Leben und Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser van de
Oostenrijkse schrijver Richard Schaukal. Aan Verwey schrijft Bloem op 11 februari
1911 dat het hem hier niet speciaal om dit ene boek is te doen, maar dat hij een
1
door hem ‘in 't bizonder verafschuwd genre van literatoren’ wil aanpakken. Het is,
zoals hij meteen zelf toegaf, geen erg sterke recensie geworden. Veel van Bloems
opmerkingen getuigen van een nog erg jeugdige polemische opwinding, maar het
stukje
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bevat ook een rake formulering die, zij het in het negatieve, toont waar het in Bloems
poetica-in-ontwikkeling om gaat. Schaukal behoort volgens Bloem tot de schrijvers
bij wie het moderne en het excentrieke een doel op zich is geworden: ‘Zij nemen
het wonderlijke voor het nieuwe, het aanstellerige voor het oorspronkelijke, het
2
blinkende voor het stralende.’ Deze hang naar het nieuwe (zonder vernieuwend te
zijn) wordt naar Bloems mening, al noemt hij dit hier niet met zo veel woorden,
veroorzaakt door een gebrek aan fundament: een gebrek aan belezenheid, aan
kennis van de traditie.
Het is deze visie op het belang van de traditie voor de moderne literatuur, die de
achtergrond vormt van de meest cruciale passages in Bloems artikel over De
Régniers nieuwste bundel Le miroir des heures, dat augustus 1911 in De beweging
verscheen. Want wat schreef Bloem nu precies in dit door Verwey geciteerde essay?
Om te beginnen betoogde hij dat De Régnier sterk doordrongen is van de Franse
verstraditie, waarna hij zich de volgende vraag stelde: ‘Welke dan is die ‘tradition
française’? Ik meen, kort gesproken, niet beter te kunnen antwoorden dan: het
bezield-rhetorische, of: het levensvolle-vormelijke.’ En verder: Hollanders ‘verstaan
niet zoo zeer die kunst van oude vormen te bezielen, en omgekeerd in die vormen
de ziel te speuren. Bij ons is een vorm veel spoediger iets verstards.
In de Stances van Jean Moréas hebben wij nog kunnen waarnemen, hoe men
met de meest gebruikte en meest gekende beelden, in den gewoonsten versvorm,
echte en oorspronkelijke poëzie kan schrijven. Dit boek van De Régnier is er een
3
nieuw voorbeeld van.’
Het plan om een recensie van Le miroir des heures te schrijven ontstond al in
februari 1911, nadat bleek dat Verwey het stuk over Schaukal wilde plaatsen.
Kennelijk had Bloem eventjes grote plannen als essayist, want eerder deze maand
was hij toegetreden tot de Utrechtse redactie van het landelijke studentenweekblad
Minerva waaraan hij binnen vier weken vier artikelen bijdroeg. Het eerste, Bloems
debuut als prozaïst, heeft het tijdschrift De beweging tot onderwerp en werpt meteen
al een duidelijk licht op zijn literair-historische positie. Met deze bijdrage wilde Bloem
‘de nog niet ganschlijk door realisme en décadence van de Nieuwe Gids-lyriek
verdwaasden’ attenteren op Albert Verweys tijdschrift. De beweging is, zo schrijft
hij, in tegenstelling tot de revolutionaire Nieuwe gids-beweging, evolutionair van
karakter. De groei die de Nederlandse literatuur aan De beweging dankte is volgens
Bloem van ongewoon belang want ‘[n]a een prachtigen, maar kortstondigen bloei
van dichterschap was Kloos, en daarmee de Nieuwe Gids, wiens ziel hij was en is,
4
totaal opgeraakt.’
Bloems bewondering voor de poëzie van Moréas en De Régnier komt mede voort
uit het besef dat de mogelijkheden van ‘de aller-individueelste expressie’ al sinds
lang hun grens hebben bereikt. Met instemming en bewondering constateert hij dat
in Le miroir des heures ‘de versvorm geheel en al klassiek’ is geworden. Klassiek,
maar zegt Bloem met nadruk niet overgenomen (zoals in de jeugdverzen van de
Régnier) doch verwòrven - en dat is een toevoeging die in het na verloop van tijd
5
ontsporende retoriekdebat essentieel is.
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Het artikel over De Régniers Le miroir des heures is pas na maanden vertraging tot
stand gekomen, mede omdat Bloem er ‘de grootst mogelijke zorg aan [wilde]
6
besteden’, zoals hij 12 maart 1911 aan Verwey schreef. Toen hij op 20 juli de
bespreking eindelijk aan Verwey zond was hij onzeker over het resultaat: ‘Ik heb
niet veel nieuws over de Régnier gezegd, merk ik. Maar in het stukje over Verhaeren
heb ik deze twee dichters met elkaar vergeleken en dus ook nog allerlei over de
Régnier gezegd, zoodat deze stukken samen hoop ik, niet zoo incompleet zullen
7
zijn.’ Tot slot van Bloems bijdrage aan wat zou blijken de eerste ronde van een
principieel debat over literatuur te zijn, nog een korte passage uit dit artikel over
Verhaeren. Hierin geeft hij een schilderende aanduiding van De Régniers ‘klassieke’
poëzie die mooi aansluit bij bovenstaande citaten uit het eerste stuk: overal in deze
gedichten, aldus Bloem, bespeurt men ‘die drang naar het vereeuwigen, naar het
zoover wegschuiven der beelden uit het heden, dat zij door de onwankelbare
8
schoonheid van de gulden misten der eeuwigheid heen schijnen.’ Deze notie van
een klassieke onwankelbare schoonheid is, ook in deze discussie, het belangrijkste
sturende element in Bloems opvattingen over poëzie.

Gossaert
In Bloems bijdrage komt het begrip retoriek slechts eenmaal voor en dan nog in de
samenstelling ‘bezield-rhetorische’. Veel meer uitgesproken, om niet te zeggen
provocerend, is Geerten Gossaert in zijn vrijwel gelijktijdig verschenen brochure A.
Ch. Swinburne. Gossaerts statements over de retoriek zijn, geciteerd door Verwey,
al snel losgeraakt uit de context van zijn uitvoerige essay. Maar het is verhelderend
om te zien hoe Gossaert via zijn bewondering voor het werk van Swinburne, en
voor de Engelse poëzie in het algemeen, tot zijn uitspraken is gekomen.
Gossaert betoogt om te beginnen dat er een onverbroken ‘lijn der poëtische
traditie’ loopt van Shakespeare tot Shelley en diens tijdgenoten. De jongste periode
binnen de Engelse poëzie herinnert ‘aan een antieken fakkelloop, waarin op de
toorts van het genie, van hand tot hand voortgegeven, de vlam der poëzie al hooger
en hooger schijnt op te laaien.’ Vervolgens plaatst hij Swinburne als laatste en
9
misschien wel grootste in dit continuüm. Gossaerts leuzen over de retoriek moeten
dus begrepen worden binnen dit kader van onderlinge afhankelijkheid in de estafette
van de traditie.
Wanneer hij vervolgens overgaat - we zijn dan bijna aan de gewraakte passage
toe - tot een karakterisering van de retoriek van Swinburne, stelt hij eerst vast dat
diens ‘metrische inventie’ ongeëvenaard was èn dat Swinburne onder het werken
‘als in trance’ was, in tijden van inspiratie sidderde ‘zijn geheele teere lichaam door
snel opeenvolgende schokken’. Deze pijnigende werkwijze leidde tot poëzie die
veelal geïmproviseerd van aard is. Hierbinnen functioneert Swinburnes veelvuldig
gebruik van alliteratie niet als ‘een soort ijdele modevorm’ doch ‘om de beweging
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der rhythmische phrase op te houden en te versterken.’ Deze alliteratie vormt de
formele kant van Swinburnes retoriek. De inhoudelijke kant is in het betoog van
Gossaert - en in het zich ontrollende debat - van nog meer belang. Dit aspect van
Swinburnes-retoriek-volgens-Gossaert bestaat uit het feit dat de beeldspraak bij
Swinburne gefundeerd is op een klein aantal aan diens persoon geklonken begrippen
(fire, blood, the sea, wine, flowers) en dat hij hierdoor frequent terugvalt op de met
deze begrippen samenhangende woordcomplexen.
Aansluitend volgt dan de op eigen benen (en bovendien in zeer verknipte vorm)
bekend geworden passage: ‘Het woord rhetoriek heeft voor ons, modernen, een
afschrikwekkenden klank gekregen die het niet geheel en al verdient’, aldus Gossaert.
‘Ik waag zelfs de uitspraak, dat zonder rhetoriek een waarlijk groote stijl onmogelijk
is. Een groote poëtische stijl is ten slotte altijd een stijl die de potentie van het
hartstochtelijk woord, der door de ontroering rhythmisch geworden rede nabij komt.
Het is den poëtischen spreker, wanneer het oogenblik der inspiratie daar is,
onmogelijk om voor elke wending van het inspireerend sentiment een afzonderlijk
“beeld” te vinden. Men vergeet te veel dat het wel gemakkelijk is een “beeld” te
scheppen dat door het verstand als min of meer zuiver wordt erkend, maar zeer
moeilijk een “beeld” te vinden dat het gemoed werkelijk “treft”, dat levenskracht in
de taal blijkt te bezitten. Van zulke beelden, ondanks de eeuwenlange poëtische
werkzaamheid der menschheid, bestaan er thans nog slechts eenige weinige
dozijnen, van welke alle andere afleidingen of variaties zijn. Men verstaat onder
rhetoriek tegenwoordig te veel valsche rhetoriek, het zonder begrip gebruiken van
classieke beelden’. Volgens Gossaert, tenslotte, is in de poëzie ‘een welbegrepen
en zuiver gebruik der classieke beelden verre te verkiezen boven het thans in zwang
10
zijnde tot elken prijs opjagen van nieuwe beelden’.
Fundamenteel voor deze opvatting - om de context nog een slag ruimer te nemen
- is de grote waarde die Gossaert toekent aan de verhouding tussen leermeester
en leerling; zoals hij een jaar tevoren, in 1910, schreef: ‘Wie zich een krachtige
persoonlijkheid weten, schromen niet te erkennen bij wie zij ter schole gaan. Het
11
eigene, zo geloven zij, zal te goeder ure toch wel doorbreken.’
Het zich voegen in de traditie is voor Gossaert allerminst in strijd met het ‘eigene’.

Verwey en Van der Leeuw
De artikelen van Bloem en Gossaert staan als gezegd aan de basis van wat de
geschiedenis is ingegaan als het retoriekdebat. Maar het is vraag of de genuanceerde
uitlatingen van Bloem op zichzelf ooit tot enig debat aanleiding hadden kunnen
geven. Het feit dat een jonge dichter bewondering toonde voor hecht in de traditie
gewortelde Franse poëzie, was in 1911 geen buitengewoon opvallende gebeurtenis.
Het zijn de woorden van Gossaert geweest waardoor de vlam in de pan sloeg.
Kenmerkend voor de gevoeligheden die in de discussie een rol gaan spelen, is de
reactie van Aart
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van der Leeuw in een brief aan Bloem. Bloem citeert deze brief in zijn bijdrage aan
het debat uit februari 1913, omdat het standpunt van degenen die moeite hadden
met Bloems aantekeningen bij de poëzie van De Régnier, volgens hem door Van
der Leeuw zeer goed is uitgedrukt. Maar uit het citaat wordt duidelijk dat Van der
Leeuw zich in hoofdzaak verzet tegen de offensieve stellingen van Gossaert: voor
‘één uitverkoren denker [...] kan ik aannemen dat het geen doodsgevaar is volzin
en beeldmateriaal kant en klaar te vinden als hij dichten gaat, maar wordt het leuze
en richting, dan zijn we over een tiental jaren weer modderdik in de na '80 zoo
moeizaam ontworstelde rhetoriek aangeland. [...] Ik heb zoo het gevoel dat er nog
maar enkele weinige beelden geboetseerd zijn van de duizenden nieuwe, die ons
moderne leven door hun vormen moeten verduidelijken. Ik voel in mij een
onbegrensde mogelijkheid van beelden en mijn grootste drang is die alle het daglicht
12
te doen zien.’
Bloem zelf zag in elk geval niet zo veel bijzonders in zijn definities van de ‘tradition
française’ en vèrstrekkende gevolgen had hij helemaal niet verwacht. Zo te zien
was de term retorisch hem tamelijk terloops ontvallen; het was slechts één van de
woorden die in hun samenhang een aspect van de grote Franse traditie benaderden.
Het argeloze van Bloems beschouwing blijkt ook uit het feit dat hij in een brief aan
P.N. Eyck uit december 1912, vlak voordat het debat goed op gang komt, het begrip
retoriek hanteert in de gebruikelijke negatieve zin: ‘Het bezwaar, dat ik bijna tegen
al je verzen afzonderlijk heb: het sterk rhetorische, heb ik tegen den bundel als
13
geheel zoogoed als niet.’
Dan, in de januari-aflevering van De beweging (1913) verschijnt Verweys
principiële beschouwing ‘De richting van de hedendaagsche poëzie’. ‘In een opstel
over Swinburne’, zo begint Verwey, ‘heeft onlangs Geerten Gossaert een vraag
opnieuw aan de orde gesteld, waarvan menigeen zal gedacht hebben dat ze sedert
lang was afgehandeld. Ze is die naar de beteekenis van de retorica.’ Vervolgens
geeft Verwey zoals gezegd aan de hand van een aantal zeer kleine fragmenten een
beeld van Gossaerts opvatting. Aansluitend citeert hij - maar nu in extenso - ‘de
gelijktijdige uitlating van een ander jong dichter, J.C. Bloem’ en merkt op dat ‘Bloem
niet alleen meer omvat maar ook dieper ziet dan Gossaert. Daarover later. Maar al
dadelijk kunnen we vaststellen, waarin beide overeenkomen. Geen van de twee
ziet het wezen van de poëzie als noodzakelijke schepping van het oorspronkelijke
beeld. Beide erkennen als poëzie een uiting waarin de dichter met het geijkte beeld
genoegen neemt.’ De ‘nadrukkelijke verklaring’ van deze twee jongeren geeft Verwey
de aanleiding om uitputtend in te willen gaan op de vraag: ‘raakte de nederlandsche
dichtkunst op een keerpunt, en in welke richting beweegt ze zich?’ Ik zal hier enkele
punten uit het veelomvattende essay van Verwey naar voren halen en verwijs voor
een gedetailleerde analyse van de tekst naar J. Kamerbeek jr., Albert Verwey en
het nieuwe classicisme.
‘Wat Gossaert wil, is de wezenlijke retorica, de behandeling van het geijkte beeld,
waarbij ten slotte het begrip de hoogste functie is’. Verwey zegt het niet met zoveel
woorden, maar het is duidelijk dat dit een opvatting is die hij nog steeds graag
bestreden wil zien. Het ‘inspireerend sentiment’ (de term is van Gossaert) heeft bij
hem
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volgens Verwey het karakter ‘van een planmatige en op vaste resultaten berekende
welsprekendheid, meer dan die van een oorspronkelijke en in haar werkingen
onafzienbare poëzie.’ Voor het goede evenwicht had Verwey hier wel melding mogen
maken van Gossaerts bewondering voor de heftige fysieke werkwijze van Swinburne.
Bovendien is er verschil tussen het gebruik van geijkte beelden en Swinburnes
persoonlijke complex van steeds terugkerende obsederende voorstellingen. De
door Verwey uitgelichte passage sloot binnen het betoog van Gossaert bepaald niet
honderd procent logisch aan bij diens beschrijving van Swinburnes werkwijze en is
dus ook niet representatief voor Gossaerts essay als geheel.
Volgens Verwey zag Bloem dus dieper en verder: ‘Bloem daarentegen wijst op
het feit dat “echte oorspronkelijke poëzie” evenals ze zich altijd in eenmaal bestaande
woorden verwerkelijkt, dit ook soms in overgeleverde figuren doen kan.’
Wanneer Verwey naar aanleiding van Bloem en Gossaert de poëzie vanaf Tachtig
overziet, is het hem mogelijk hun uitspraken in historisch perspectief begrijpelijk te
maken. Om bij het begin te beginnen: ‘Het was een schoone houding, die waarin
de individu het geloof had alles uit zichzelf te kunnen voortbrengen en niet de steun
te behoeven van een gemeenschap, 't zij die achter of rondom hem was. Maar het
was ook een gevaarlijke.’ Na verloop van tijd werd dit individualisme meer en meer
op de spits gedreven en ontstond een egotistische poëzie van anarchie en ontbinding.
Vanaf begin was het woord, het afzonderlijke woord, de bouwsteen waar het bij de
sterk zintuigelijke poëzie van de Tachtigers om draaide. Sinds ‘verscheiden jaren’
ziet Verwey echter ‘het overwicht van een geestelijk beginsel in de nederlandsche
poëzie verzekerd’ en deze ‘diepere eenheid van de geest’ wordt primair uitgedrukt
in de volzin waarin het woord ondergeschikt is. Zo ontstaat een dichtkunst die niet
alleen sterkere banden met de gemeenschap (en dus de traditie) onderhoudt, maar
waarin ook minder de nadruk valt op het (nieuwe) beeld dan op een door volzinnen
gedragen geestelijke beweging. ‘Van deze soort gedichten’, schrijft Verwey tegen
het einde van zijn betoog, ‘vond men van oudsher bij de Franschen grootsche
voorbeelden. Aan hun makers vergeeft men ook om de macht en de sterkte van
hun breede beweging menige retorische vulling, die in hun arbeid toch maar
14
bijkomstig is.’ En zo zijn we terug bij Bloems ‘tradition française’ - en midden in de
problemen rond het gebruik van het woord retoriek: het ‘bezield-rhetorische’ dat
Bloem kenmerkend acht, is zo ongeveer het tegenstelde van een vergeeflijke
‘retorische vulling’.

Bloem 1913
Ruim twee weken na het verschijnen van ‘De richting van de hedendaagsche poëzie’,
schreef Bloem aan Verwey: ‘U zult het wel vreemd van mij hebben gevonden, dat
ik niets van mij heb laten hooren naar aanleiding van uw artikel in de laatste
Beweging. De zaak is deze: ik ben bezig aan een stuk over ‘Uitzichten’, waarin ik
ook nog op uw artikel terugkom. [...] Ik moet u dan, om te beginnen, bekennen, dat
ik eenigszins

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

193
verlegen met uw artikel was. Ik had eigenlijk dit alles niet achter mijn stukje over de
Régnier vermoed, of althans het mij niet duidelijk gemaakt. U kunt dat zoo goed, en
15
ik dank u ervoor.’ Drie dagen later, op 22 januari 1913 stuurde Bloem zijn artikel.
16
Het retoriekdebat is wel een ‘comedy of errors’ genoemd en daar is, al op basis
van het bovenstaande, genoeg aanleiding voor. Bloem gaat daarom eerst maar
eens proberen orde op zaken te brengen, maar zal uiteindelijk vooral problemen,
onbegrip en boosheid over zich afroepen. Na te zijn aangevangen met de brief van
Van der Leeuw die zich om zo te zeggen als tegenstander opwerpt, schrijft hij: ‘Het
is een bekend feit, dat vele quaesties opgelost zijn, zoodra men van beide kanten
precies weet waar het om gaat. Hoe vele polemieken ontaarden niet in naast, in
plaats van tegenover elkaar redeneeren!’ Bloems oplossing is even slim als naïef:
hij werkt een opdeling uit van goede retorische poëzie en slechte retorische poëzie
en hoopt door deze splitsing de terminologische verwarring voortaan uit de wereld
te hebben (en aangezien goede dichters over het algemeen goed goed vinden en
slecht slecht, kan er over de inhoud van de zaak ook niet veel onenigheid meer
bestaan, moet hij gedacht hebben). De goede retorische dichter vindt in Bloems
rolverdeling ‘volzin en beeldmateriaal’ helemaal niet ‘kant en klaar’ wanneer hij gaat
dichten; met deze voorstelling van zaken door Van der Leeuw wordt ‘eigenlijk alleen
de slechte rhetoriek getroffen [...]. En ik zal het wel uit mijn hoofd laten die te
verdedigen, dat spreekt van zelf.’
Op heldere wijze laat Bloem vervolgens zijn beschouwing uitlopen op een nieuwe
definitie van retorische-poëzie-in-goede-zin: ‘neem den grootsten, den sterksten,
den individueelsten dichter dien gij wilt - hoe ontzettend veel is er in hem, dat niet
van hem alleen is. Hoe zou het ook anders kunnen? Wij zijn toch allen menschen
onder menschen, wij leeren toch onszelf niet spreken, denken, dichten? Wij
ontwikkelen deze functies, maar in het begin knoopen wij aan bij onze ouders en
leermeesters en dichters. Dit is de traditie, die zelfs in den “allerindividualistischen”
Nieuwe Gidstijd niet verloren ging, getuige bijvoorbeeld het feit dat zoovelen dezer
dichters hun verzen schreven in den sonnetvorm.’ De traditie is, zo zegt Bloem,
‘machtig in ieder mensch, zelfs in den haar loochenenden of bestrijdenden.
De natuur is nu eenmaal sterker dan de leer. Waar men dus verplicht zooveel
overneemt, valt het daar wel te verwonderen als men ook eens iets niet verplicht
overneemt?’ In dit opzicht lijkt ‘de zgn. “rhetorische” poëzie’ Bloem niet iets nieuws
en zeker niets verkeerds te zijn: ‘Onder rhetorische poëzie in den goeden zin des
17
woords versta ik poëzie, die zich bewust vastknoopt aan een traditie.’
Bloems artikel was in eerste instantie een recensie van Uitzichten, de nieuwe
bundel van zijn vriend P.N. van Eyck, maar pas in het laatste gedeelte komt hij toe
aan een bespreking. Op 6 februari 1913 schreef Bloem hierover aan Van Eyck die
in een verloren geraakte brief op het artikel had gereageerd: ‘Ik ben zeer verheugd,
dat je mijn stukje goed opgenomen hebt en niet bijv. gepiqueerd bent, dat ik je
gebruikt heb als kapstok om mijn rhetorische meeningen aan op te hangen. Maar
je zult wel begrepen hebben, dat het niet anders kon - ik moest wel op de quaestie
18
rhetoriek nader ingaan, omdat deze zoo précair is.’
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De kwestie was precair omdat de term retoriek zo beladen was. De veel gesmade
domineespoëzie uit het derde kwart van de negentiende eeuw, dàt was retoriek.
En Bloems enige taxatiefout in de discussie is dat hij de onverminderd negatieve
kracht van de term heeft onderschat. Retoriek was per definitie in strijd met
oorspronkelijkheid. In zijn optimisme dacht Bloem, zoals hij aan Van Eyck schreef,
diens naam ‘définitief van de slechte rhetoriek te scheiden, door hem aan de goede
19
te verbinden.’ Naar Bloems gevoel was dat nodig, moest er in ieder geval iets
gebeuren, zoals hij uitlegt in een brief aan Verwey van 20 maart 1913. Een week
tevoren had Verwey Bloem uitvoerig over de retoriekkwestie geschreven: ‘U heeft
evenveel hekel aan retoriek als wie ook; - dat u des ondanks de uitdrukking retorische
poezie in gunstigen zin wou gangbaar maken, was m.i. een gevaarlijk beginnen en
20
het doet mij genoegen dat Van Eyck zich niet ermee kon vereenigen.’ Over Van
Eyck die net als Th. van Ameide inmiddels in de maart-aflevering van De beweging
had gereageerd, zo meteen meer. Eerst het antwoord van Bloem aan Verwey van
20 maart, waarin Bloem op bijna hilarische wijze de discussie annihileert. ‘Ik nam
waar, dat men van Eyck een rhetorisch dichter noemde, ik vond zelf aan den eenen
kant dat van Eycks poëzie inderdaad dikwijls den indruk maakt van - laat ik niet
zeggen rhetorisch, maar toch - zoo iets dergelijks te zijn, aan den anderen kant toch
dat hij, vooral als geheel, een zeer belangrijke figuur onder de jongeren is. Hoe
moet ik dus die uitdrukking rhetoriek verklaren, vroeg ik mij af. Ik mag wel zeggen:
Hoe moet ik er een mouw aanpassen? - Ziedaar mijn compromis, waarmee ik
inderdaad verkeerd heb gedaan, maar wat toch geen gevolgen verder dan zichzelf
heeft, vindt u wel? Als U en ik overeenkomen, in 't vervolg een tafel een stoel en
een stoel een tafel te noemen, begrijpen wij elkaar toch even goed als voorheen,
hoewel een dergelijke overeenkomst even dwaas als hinderlijk zou zijn, dat erken
21
ik gaarne.’

Van Ameide en Van Eyck
Bloems brief sluit geheel aan bij de bijdrage van Van Ameide die schreef: ‘Een
woord is maar een woord en niemand kan een ander verbieden het in nieuwe
beteekenis te gebruiken.’ Alleen, het is ‘verwarrend en dus ondoelmatig’ een woord
dat tot dusver stond voor ‘schijn-poëzie’ te gebruiken voor ‘een wel degelijk gevoelde
22
uiting’.
Het is gezien het bovenstaande begrijpelijk dat Van Eyck - die dus kennelijk in
zijn brief aan Bloem aanvankelijk positief gereageerd had - al met al boos en verward
is. Van Eyck is in zijn stellige afwijzing van Bloems artikel ongetwijfeld gesterkt door
Verwey die hem op 8 februari 1913 het volgende schreef: ‘Ik vind de onderscheiding
retorische poëzie en andere volstrekt onjuist, en kan ook niet zien dat de positie
23
van retorisch dichter (in hoe gunstige zin ook verstaan) je van voordeel zal zijn.’
De eerste zin van het essay van Van Eyck voorspelt meteen niet veel goeds: ‘De
rhetoriek schijnt dus weder uitdrukkelijk in de nieuwere poëzie waargenomen te
zijn. Een beschouwing over haar aard en toelaatbaarheid werd vastgeknoopt aan
de beoor-
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deeling mijner gedichten.’ Over de term bij Van Eyck geen misverstand: retorische
poëzie is de staande uitdrukking geworden voor ‘slechte of geen poëzie’. Om zijn
gedichten aan Bloems definitie van retorische-poëzie-in-goede-zin te laten
ontsnappen, beweert hij zelfs dat hij ‘nimmer bewust aan eenige kunsttraditie [heeft]
24
vastgeknoopt.’ Het is eenvoudig aan te tonen dat dit onzin is, maar Bloem maakt
het met zijn tafels en stoelen ook niet gemakkelijk. Bloems ‘compromis’, dat er dus
uit bestond dat hij de poëzie van Van Eyck retorisch noemde na eerst omstandig
gepoogd te hebben de term een veel positievere lading te geven, is in ieder geval
pijnlijk mislukt.

Slotsom
Het retoriekdebat - zoals het is gaan heten - heeft, voorzover het een polemische
discussie over retoriek is, inhoudelijk dus niet veel te bieden: een kleine binnenbrand
in de gelederen van De beweging over een term die maar beter taboe kon blijven
wanneer er over poëzie werd gesproken. Maar de essays van Gossaert, Bloem,
Verwey, weer Bloem, Van Ameide en Van Eyck hebben veel meer te bieden, en
om die reden is de benaming waaronder de discussie de literatuurgeschiedenis is
ingegaan ook al weer tamelijk ongelukkig. Het debat is veeleer zo belangrijk omdat
vooraanstaande dichters hun standpunt bepaalden over de verhouding tussen de
nieuwste poëzie en die van de Tachtigers; over volzin en geest versus woord en
zintuigen; over poëzie waarin bewust aansluiting wordt gezocht bij de traditie; over
oorspronkelijke beelden die niet persé nieuw hoeven te zijn - kortom over de ‘richting
van de hedendaagsche poëzie’.
Nadien duikt bij Bloem het woord retoriek nog geregeld op, en wel uitsluitend in
de gewone negatieve betekenis. Bezielde retoriek, een etiquet waaronder tot de
dag van vandaag Bloems poëzieopvatting wordt gerubriceerd, is ook voor hem
vanaf maart 1913 een contradictie. Maar belangrijker is dat er door de hele discussie
niets veranderd is aan zijn visie op de noodzakelijke verhouding met de traditie.
Bloem heeft bovendien door de jaren heen een steeds sterker bewijs geleverd dat
het weer mogelijk was met de ‘meest gekende beelden, in den gewoonsten versvorm,
echte en oorspronkelijke poëzie’ te schrijven. Dat had hij al scherp gezien op een
moment dat zijn gedichten soms nogal... retorisch waren.
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Literatuurpsychologie
Nico Laan
Bijna alle inleidingen in de literatuurwetenschap bevatten een hoofdstuk over
literatuurpsychologie. De enige vorm van psychologie die daarin wordt behandeld,
is de psychoanalyse. In de ogen van psychologen is dat vreemd: ze hechten zo
weinig belang aan de psychoanalyse dat ze haar geen vaste plaats geven in hun
1
curriculum en er zelfs in de psychotherapie nog maar weinig gebruik van maken.
Het zijn de buitenstaanders die de psychoanalyse in leven houden. Onder hen
bevinden zich niet alleen literatuurwetenschappers, maar ook theologen, pedagogen,
filosofen, sociologen en historici. Dankzij hun inspanningen is Freud, zoals een
aantal jaren geleden werd vastgesteld, na Lenin de meest geciteerde auteur in de
2
geestes- en gedragswetenschappen. Dat psychologen weinig respect hebben voor
de man die zij bewonderen, lijkt het merendeel van de genoemde onderzoekers
niet te deren. In feite betwisten ze hun autoriteit, maar het komt zelden tot een
openlijke confrontatie.
Dat literatuurwetenschappers zich tot de psychoanalyse voelen aangetrokken
laat zich onder andere verklaren uit gedeelde interesses. Reeds in de begintijd van
de psychoanalyse werd zoveel aandacht besteed aan kunst en literatuur dat men
een tijdschrift oprichtte - Imago - dat geheel gewijd was aan ‘de toepassing van de
3
psychoanalyse op de geesteswetenschappen’. Liefde voor literatuur speelde een
belangrijke rol, maar er waren ook psychoanalytici die tot dergelijke toepassingen
werden gedwongen: ze hadden nauwelijks of geen patiënten en moesten dus, als
ze wilden publiceren, onderwerpen zoeken die geen therapeutische ervaring
verlangden. Ze werden daarin gestimuleerd door Freud, die zowel om
wetenschappelijke als om strategische redenen veel waarde hechtte aan uitbreiding
van het onderzoeksterrein.
Ook na Freuds dood bleven psychoanalytici zich interesseren voor literatuur,
maar in de meeste overzichten ligt het accent op de beginjaren van de beweging.
Dat geldt niet voor Schönau's Einführung in die psychoanalytische
Literaturwissenschaft, een handzaam boek waarin zowel de ontwikkelingen in het
Duitse taalgebied aan de orde komen als die in Engeland, Frankrijk en de Verenigde
4
Staten.
Nederlandse overzichten zijn nauwelijks voorhanden. Tot voor kort bestond er
5
maar één boek op dit gebied: Verhoeffs De Januskop van Oedipus. Recent is daar
6
het proefschrift van Nuijten bijgekomen. In beide wordt nauwelijks of geen aandacht
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besteed aan de (bestudering van de) Nederlandse literatuur en hetzelfde geldt voor
7
kleinere publicaties als die van Schrover in Literatuur en context.
Nu speelt de psychoanalyse een betrekkelijk bescheiden rol in de neerlandistiek,
maar in sommige sectoren van het onderzoek is ze niet onbelangrijk. Bovendien
lijkt de belangstelling de laatste jaren toe te nemen. Het is daarom misschien nuttig
een kleine inventarisatie te maken, met het accent op de laatste decennia,
gegroepeerd rond de drie thema's waarop de psychoanalytische beschouwingswijze
zich vanaf het begin heeft geconcentreerd: de tekst, de schrijver en de lezer.

De tekst
Psychoanalytische interpretatie van literaire teksten bestaat sinds 1907. In dat jaar
8
publiceerde Freud ‘Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva’. Later schreef
hij nog over King Lear en The Merchant of Venice. Het is niet bekend wanneer de
Freudiaanse interpretatie in de neerlandistiek geïntroduceerd werd, maar in het
interbellum lijkt de belangstelling ervoor gering. Later zal een impuls zijn uitgegaan
van het boek van Rümke over Van den koele meren des doods, hoewel de schrijver
9
geen pur sang analyticus was.
Uiteenzettingen over het voor en tegen van een psychoanalytische interpretatie
zijn nauwelijks voorhanden. Een uitzondering biedt het proefschrift van Marres. Zijn
uitgangspunt klinkt nu, zo'n twintig jaar later, wat ouderwets: een interpretatie moet
voortkomen ‘uit de tekst zelf’ en alleen in die gevallen waarin dat niet lukt, mag een
10
beroep worden gedaan op een ‘theorie’. Haar functie is die van ‘zoeklicht’. Ze toont
mogelijkheden waar men anders aan voorbij was gegaan. Volgens Marres biedt de
psychoanalyse een interpretator weinig hulp. Om te beginnen is haar
11
wetenschappelijke status ‘omstreden’. Over de aard van de kritiek wordt weinig
gezegd, maar het simpele feit dat Marres haar vermeldt, is al opmerkelijk. De meeste
interpretatoren gaan aan de kritiek voorbij, zelfs wanneer ze afkomstig is van
collega-literatuurwetenschappers, van wie sommigen een belangrijke rol spelen in
12
het debat over de status van de psychoanalyse.
Een tweede manco zou zijn dat de psychoanalyse eerder fungeert als
13
‘projectieapparaat’ dan als ‘zoeklicht’. Daarmee wordt bedoeld dat men zich in de
psychoanalyse niet aan de feiten houdt. Marres onderscheidt twee varianten: het
negeren van feiten die niet in de theorie passen en het toevoegen, of misschien is
het beter om te zeggen: het verzinnen, van feiten. Bij dat laatste moet men denken
aan beweringen over het bestaan van onbewuste drijfveren of motieven die niet in
de tekst worden vermeld of gesuggereerd.
Marres' conclusie luidt dat een interpretator voorzichtig moet zijn met de
psychoanalyse en haar enkel kan gebruiken ter verheldering van werk ‘waarvan de
auteur [...] dezelfde kijk heeft als de ontwerper van het [psychoanalytisch] sys-
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teem’. Hij is niet de enige die er zo over denkt. Een groot deel van de
psychoanalytische tekstinterpretaties is gewijd aan auteurs die belangstelling hebben
getoond voor de psychoanalyse. Het bekendste voorbeeld is Hermans, maar het
geldt ook voor Claus of Mulisch. De keuze voor een psychoanalytische benadering
wordt vaak met een beroep op die belangstelling verdedigd. Zo schrijft Dupuis in
zijn proefschrift over Hermans dat hij enkel ‘externe elementen’ in zijn beschouwing
zal betrekken als daar in de tekst naar wordt verwezen, of als de auteur er duidelijk
15
gebruik van heeft gemaakt. Voor de psychoanalyse geldt dat laatste. Vandaar dat
het boek een hoofdstuk bevat over de gezinssituatie.
In het geval van Mulisch is er het probleem dat hij weliswaar belangstelling heeft
laten blijken voor de psychoanalyse en haar ook meer dan eens tot onderwerp heeft
gekozen, maar het literaire gebruik van de leer afwijst. In de redenering van Marres
en Dupuis zou dat betekenen dat men zijn werk niet psychoanalytisch mag duiden,
maar anderen gaat dat te ver. Zo beweert De Rover dat Mulisch' proza wel degelijk
een ‘psychologisch verhaalniveau’ bezit en dat de psychoanalyse bij uitstek geschikt
16
is om dit te bestuderen.
De lijn in het onderzoek moet sowieso niet worden overdreven. Er worden ook
psychoanalytische interpretaties gegeven van auteurs die bezaar maakten tegen
17
de psychoanalyse, zoals Nijhoff. In het merendeel van de gevallen laat men zich
leiden door Freud, maar er wordt ook wel eens een beroep gedaan op concurrenten
18
als Jung of Adler. Het werk van latere psychoanalytici blijft meestal ongebruikt.
Dat geldt zelfs voor Lacan, de psychoanalyticus die zowel in Frankrijk als elders
een grote aantrekkingskracht uitoefent op literatuurwetenschappers en ook in ons
land veel aandacht heeft gekregen, maar bij de interpretatie van literatuur nauwelijks
19
een rol speelt.
Speciale vermelding verdient tenslotte de recente belangstelling voor
‘psychomachie’. De gangmaker daarvan is Dupuis die na zijn Hermans-studie een
reeks artikelen schreef over twintigste-eeuwse prozaïsten uit Nederland en België
waarvan een aantal, in gewijzigde vorm, zijn opgenomen in De psyche in de
spiegelkamer. Hij bespreekt daarin Bordewijk, Daisne, Lampo, Mulisch, Van
Oudshoorn en Vestdijk. Dat zijn ook in de ogen van Dupuis uiteenlopende auteurs.
Maar kenmerkend voor allen zou zijn dat ze de verhaalwerkelijkheid gebruiken voor
het zichtbaar maken van een ‘zielenstrijd’ - vandaar de term ‘psychomachie’. Ze
gaan daarmee een stap verder dan de beoefenaren van het ‘traditionele
psychologische genre’, want daarin zou - nog steeds volgens Dupuis - een dergelijk
conflict nooit van invloed zijn op de compositie van het werk of het decor waartegen
20
de gebeurtenissen zich afspelen.
Hoewel hij spreekt van een ‘psychomachische leeshouding’, wat een keuze
impliceert, suggereert Dupuis dat hij slechts de tekst volgt. Hij schrijft meer dan eens
dat de tekst ‘noopt’ of ‘dwingt’ tot een bepaalde lectuur en beweert dat een andere
leeshouding, door hem ‘realistisch’ genoemd, in het geval van de besproken auteurs
21
tot verkeerde conclusies zou leiden.
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Een leerling van Dupuis, Cumps, onlangs gepromoveerd op een psychomachische
interpretatie van verhalen van Bordewijk, spreekt van een ‘controleerbare analytische
22
methode’. Maar dat weet hij niet waar te maken. Op theoretisch niveau bieden hij
noch Dupuis duidelijke aanwijzingen en in hun interpretatieve praktijk is weinig
23
systeem te ontdekken. Ook over de aard van de psychoanalytische opvattingen
die voor een psychomachische interpretatie relevant zijn, bestaat onduidelijkheid.
Er wordt alleen gezegd dat een interpretator niet altijd een beroep hoeft te doen op
dezelfde (soort) opvattingen. Zo zouden Bordewijk en Mulisch het beste kunnen
worden geanalyseerd aan de hand van Freud, terwijl voor het werk van Daisne en
Lampo Jung wordt aanbevolen.

De schrijver
Zijn eerste biografische opstel schreef Freud in 1910: ‘Eine Kindheitserinnerung
24
des Leonardo da Vinci’. Daarna volgden nog stukken over Dostojevksi en Goethe.
De eerste neerlandicus die zich als biograaf op de psychoanalyse beriep, was Kalff
jr. Hij verwijst in zijn Van Eedenbiografie uit 1927 zowel naar Freud als naar
verschillenden van zijn leerlingen en zegt psycholoog te willen zijn in de geest van
25
een van hen, Reik, de schrijver van een boek over Schnitzler.
Kalff heeft lange tijd weinig navolgers gehad, maar kijken we naar de recente
oogst op biografisch gebied dan valt op hoe populair de psychoanalyse op dit moment
is. Van Eedens laatste biograaf, Fontijn, mag dan nauwelijks waardering hebben
26
voor het werk van zijn voorganger, hij deelt wel zijn psychologische belangstelling.
En waar Kalff zich beperkt tot enkele opmerkingen over de rol van het onbewuste,
maakt Fontijn uitvoerig gebruik van de psychoanalyse en van psychoanalytisch
geïnspireerd onderzoek als dat van de cultuurhistoricus en Freudbiograaf Gay. Ook
andere recente biografen als Goedegebuure, Hanssen, Hilberdink en Renders doen
27
dat.
Geen van hen beweert dat het leven dat ze beschrijven een psychoanalytische
duiding afdwingt. Er wordt wel gesuggereerd dat een biograaf niet om de
psychoanalyse heen kan. Daarom heet de psychologie - en daarmee wordt bedoeld:
28
de psychoanalyse - ook altijd de belangrijkste ‘hulpwetenschap’.
Fontijn is de enige die uitvoerig is ingegaan op zijn verhouding tot de
29
psychoanalyse. Hij noemt die ‘zeer ambivalent’. Hij presenteert zich als een
‘belangstellende en kritische leek’ wiens kennis van de leer vooral berust op de
30
lectuur van Freud en op een orthodoxe analyse. Het werk van een biograaf is in
zijn idee vergelijkbaar met dat van een analyticus: beiden proberen een patroon te
ontdekken, staan wantrouwig tegenover de feiten, zijn gefascineerd door details en
zoeken naar ‘het gezicht dat schuilgaat achter het masker van fatsoen en beheerste
31
levenswandel’.
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Hoewel Fontijn ook buiten zijn biografisch werk een grote belangstelling aan de dag
legt voor de psychoanalyse, is hij niet exclusief in zijn aandacht. Bovendien
combineert hij naar eigen zeggen de psychoanalyse met inzichten uit de common
sense en uit de ‘literaire psychologie’ van auteurs als Chamfort, Montaigne,
32
Shakespeare en Stendhal. Voor zijn collega-biografen lijkt hetzelfde te gelden.
Een enkeling schrijft expliciet: ‘Een goede psycholoog is naar mijn mening vandaag
33
de dag een eclecticus, een goede biograaf is dat ook’. Toch is de rol die de
psychoanalyse in verschillende van hun boeken speelt, aanzienlijk. Zo hecht Hanssen
in het eerste deel van zijn Ter Braak-biografie veel waarde aan de verhouding tussen
het ‘vaderlijke’ en het ‘moederlijke’: begrippen die hij niet alleen gebruikt om het
liefdeleven van zijn hoofdpersoon te duiden, maar ook om zijn voorkeur te verklaren
voor de stomme film en zijn afwijziging van Amerika.
Ter Braaks liefde voor Jo Planten-Koch zou voortkomen uit zijn behoefte aan een
‘warme, moederlijke vrouw’. Zijn afwijzing van Amerika wordt verklaard vanuit zijn
liefde voor ‘moeder’ Europa en zijn voorkeur op filmgebied zou in verband staan
met ‘zijn verheerlijking van de pre-oedipale associatieve, moedergebonden staat
34
van het prille kind’. Het blijft onduidelijk hoe we de waarde van dergelijke
beweringen kunnen vaststellen, maar dat lijkt zowel Hanssen als zijn
collega-biografen weinig zorgen te baren. Geen van hen staat lang stil bij de kritiek
35
op de psychoanalyse, laat staan dat geprobeerd wordt die kritiek te weerleggen.
Dat laatste is niet de enige overeenkomst tussen interpretatoren en biografen.
Zo kiezen ook biografen bij voorkeur Freud als leidsman, soms in combinatie met
andere psychoanalytici. Verder valt op dat alle recente biografieën waarin de
psychoanalyse een rol speelt een schrijver uit de moderne periode behandelen. Dit
lijkt geen toeval. Zeker niet als we bedenken dat in een wat verder verleden Van
Tricht gretig gebruik maakte van de psychoanalyse in zijn biografie van Couperus,
36
maar in Het leven van P.C. Hooft voor een andere aanpak koos.

De lezer
Aan de lezer wijdde Freud slechts een paar verspreide opmerkingen. De belangrijkste
daarvan is te vinden in een artikel uit 1905 of 1906 dat pas na zijn dood verscheen:
37
‘Psychopathologische Personen auf der Bühne’. De psychoanalytische bijdrage
aan de studie van de lezer beperkte zich lange tijd tot het herhalen van de stelling
38
uit dat artikel dat Freud in staat zou zijn het begrip katharsis te preciseren.
Op het moment dat aan het eind van de jaren zeventig in West-Europa de lezer
de aandacht ging trekken, verschoof de belangstelling van literatuurwetenschappers
van de psychoanalyse naar andere vormen van psychologie. Belangrijke Nederlandse
pioniers waren Andringa, Van Assche en Van Dijk. Vooral de laatste had succes:
hij ontwikkelde, samen met de Amerikaanse psycholoog Kintsch, een
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model voor tekstbegrip dat internationaal ruime aandacht kreeg en nog steeds wordt
39
gebruikt.
Anders dan de interpretatoren en biografen leggen lezersonderzoekers expliciet
uit wat ze onder wetenschap verstaan. Hun opvattingen ontlenen ze meer aan de
sociale wetenschappen dan aan de praktijk in het letterenonderzoek. In filosofisch
opzicht zijn ze beïnvloed door het logisch empirisme en het kritisch rationalisme
40
van Popper. ‘Empirisch’ is hun belangrijkste trefwoord.
In hun eigen opvatting onderscheiden ze zich in methodologisch opzicht van het
gros van hun collega's, wier aanpak ‘hermeneutisch’ zou zijn. Die aanduiding wordt
soms wat losjes gebruikt, maar ze is zeker van toepassing op de psychoanalytische
literatuurbeschouwing, ook waar het gaat om de studie van de lezer. ‘Empirische’
onderzoekers gaan meestal aan de psychoanalytische bijdrage op dat gebied voorbij
41
en zelfs wanneer ze dat niet doen, maken ze er geen gebruik van. Hun favoriete
vorm van psychologie is de cognitieve. Een van de belangrijkste grondleggers
daarvan, Bartlett, richtte zijn aandacht al op het verwerken van teksten, dus het
verbaast niet dat de betreffende onderzoekers hun keuze laten vallen op de
cognitieve psychologie - nog afgezien van haar methodologische kwaliteiten.
Bartlett ging ervan uit dat het begrijpen, onthouden en navertellen van een tekst
(in zijn geval: anekdotes, korte beschouwingen, sportverslagen e.d.) geen
42
ongestructureerd proces is, maar gebeurt op basis van een ‘schema’. Diezelfde
veronderstelling ligt ten grondslag aan het werk van de ‘empirische’
literatuurwetenschappers. Volgens hen is het onjuist om te denken dat een tekst
een bepaalde leeswijze ‘vraagt’ of zelfs ‘afdwingt’ (zoals Dupuis beweert). Ook
ontkennen ze het bestaan van een ‘naïeve’ lezer, dat wil zeggen van iemand die
blanco begint en ‘spontaan’ op de tekst reageert. Iedereen zou bepaalde
verwachtingen hebben en strategieën gebruiken.
Het is niet de enige correctie die onderzoekers hebben aangebracht. Een belangrijk
deel van hun werk heeft tot doel vast te stellen wat de waarde is van bestaande
opvattingen over het lezen van literatuur. Een al wat ouder voorbeeld is het
proefschrift van Schram waarin wordt nagegaan of beweringen over de vernieuwende
(vervreemdende, desautomatiserende) werking van literatuur een reële basis hebben.
Tot het corpus dat wordt onderzocht behoren ook ideeën van psychoanalytici en
psychoanalytisch geïnspireerde literatuurwetenschappers over ‘reiniging’ en
‘reïntegratie’. De algemene conclusie luidt dat voor beweringen over dit soort effecten
13
‘weinig steun’ bestaat en ‘enige scepsis’ op zijn plaats is.
Ook in het recente proefschrift van Hakemulder worden bestaande ideeën kritisch
44
onderzocht. Het gaat in dit geval in het bijzonder om ideeën over de morele en
ethische effecten van literatuur. De conclusie valt deze keer iets gunstiger uit, maar
er wordt gewaarschuwd voorzichtig met de resultaten om te gaan. Want we
beschikken niet alleen over weinig gegevens, we weten ook nauwelijks waardoor
de betreffende effecten worden bewerkstelligd en of ze exclusief literair zijn.
Bovendien is er niets bekend over de werking van literatuur op langere termijn.
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Aan het slot van zijn boek pleit Hakemulder voor een meer intensieve samenwerking
tussen psychologen en literatuurwetenschappers. Het zou mooi zijn als het daar
van kwam, maar uit zijn eigen onderzoek en dat van anderen - onder wie ook
literatuurwetenschappers wier werk hier, bij gebrek aan ruimte, niet aan de orde
kan komen zoals dat van Zwaan - blijkt dat de literatuurwetenschap tegenwoordig
over onderzoekers beschikt die zo vertrouwd zijn met de methoden en technieken
van de psychologie, dat ze het ook alleen wel redden.
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40 Zie o.a. Van Assche 1990. Cf. Laan 2001: 82f.
41 Zie voor een bespreking van de psychoanalytische bijdrage aan het lezersonderzoek vanuit
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‘Als nadert een ontmoeten’
J.H. Leopold bij Ida Gerhardt
J.D.F. van Halsema
1

Het verhaal komt van Johan Polak. Of iets gewoon waar is of toch eigenlijk net niet
helemaal, dat deed er niet zoveel meer toe als het door Johan Polak in bewerking
was genomen: het ging tot een gestegen werkelijkheid behoren.
Leopold wandelt in dit verhaal met de jonge Ida Gerhardt langs de Kralingse Plas
- of ze wandelen deze keer nu juist eens nièt, de concrete omstandigheden herinner
ik me niet meer, als het verhaal van Polak daarin al voorzag - en Leopold draagt
een gedicht voor. Het is de bewerking die hij gemaakt heeft van een Engelse
prozavertaling van een gedicht van de Perzische dichter Saadi. Hier volgen de
regels waarvan Leopold in het verhaal van Polak de jonge Ida (vermoedelijk is ze
op dit moment zeventien) deelgenoot maakt:
Wat brengt gij mede uit de looverlanen
des mijmerens, uit de ontloken pracht
van uw extase en de opgegane
hemelsche bloei, wat hebt gij meegebracht? Ik had met rozen, met een rooden buit
van geurenden gevuld mijn tabberdslippen.
maar zoo bedwelmend ademden zij uit:
2
ik liet de zoomen uit mijn handen glippen.

Met de achtste en laatste regel van dit gedicht, ‘ik liet de zoomen uit mijn handen
glippen’, zal, om ‘Awater’ te citeren, iets zeer vreemds geschieden. De jonge Ida is
al luisterend zozeer in de ban van de tekst geraakt, dat ze om zo te zeggen in de
schepping zelf ervan terecht is gekomen: Alice die door de spiegel gaat. En zo werd
het haar na zeven regels gegeven de achtste regel van dit gedicht - dat handelt
over de onmededeelbaarheid van de mystieke ervaring - al vooruit, in geïnspireerde
ingeving, mèè te weten met de dichter zelf. Als Leopold is toegekomen aan ‘Ik liet
de zoomen uit mijn handen glippen’, zal die regel in diepe ontroering door Leopold
èn zijn leerlinge samen, als met één mond, gesproken worden. En dan wordt er
gehuild.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

208
Het verhaal, met zijn bijna erotische connotaties, is treffend, ook als het, wat wel
zeker het geval lijkt, de mythologiserende uitvergroting is van een kleiner en rustiger
voorval. Het is een prachtige illustratie van wat men zich kan voorstellen bij het in
de negentiende eeuw zo belangrijke begrip van de hermeneutische divinatio. De
lezer - of hoorder, zoals in het gebeuren van zonet - heeft de ervaring dat hij in een
intuïtieve gevoelsinterpretatie ten volle het bedoelen kan herkennen van de dichter
die hij leest of beluistert. Lezer en schrijver vallen voor even samen en beleven
daarin een volkomen verwantschap. Dit was de wereld waarin Leopold als classicus
en dichter zijn referentiekader vond; onder andere J. Kamerbeek Jr heeft daar, naar
aanleiding van ‘Oinou hena stalagmon’, behartigenswaardige dingen over
3
geschreven. De geheime gemeenschap waarin lezer en dichter elkaar vinden langs
het medium van het geladen woord, heft de gescheidenheid in tijd en ruimte op en
schakelt de dood uit. ‘Bijeen het vroeger en het later’, noemde Leopold dat in een
4
tekstverband dat communiceert met deze voorstellingswereld. Dit, het ‘ontmoeten’
over tijd en dood heen, kan men de ‘hoge’ kant van de divinatio noemen. Maar, op
een wat praktischer vlak: divinatio kan ook de inlevende filoloog de juiste verbetering
of aanvulling ingeven van een corrupte of incomplete tekst. En divinatio kan kennelijk
ook - een extreem geval is het wel en, als je het praktisch bekijkt, ook nogal overbodig
- een jong meisje een gedicht dat al afwas nòg een keer net zò af laten maken. Dat
is de ware Seelenverwandtschaft. Het is het verhaal van een inwijding in een
mysterie, en als ook maar de helft ervan waar is kan ik me voorstellen waarom Ida
Gerhardt haar leven lang iets heeft gehad met het woord ‘zoomen’ - al weet ik ook
wel dat Lucretius een belangrijke hand heeft gehad in de bundeltitel De zomen van
5
het licht uit 1983.
Op de rol die die geheime hermeneutische gemeenschap van doden en levenden
voor Ida Gerhardt is blijven spelen na deze eerste tekenen van ingewijdheid, kom
ik straks terug. Eerst kort en mogelijk ten overvloede het verhaal van de leraar en
dichter Leopold en de leerlinge en latere dichteres Ida.

Erasmiaans Gymnasium
Leopold, vanaf 1891 leraar oude talen aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam
en daar in 1924, een jaar voor zijn dood, vertrokken, kreeg Ida Gerhardt in de klas
in zijn nadagen als leraar. Zijn leerlingen waardeerden hem nog - en hoe! -, maar
de schoolleiding deed bij tijden pogingen om van hem af te komen. Op de details
daarvan ga ik hier niet in; de kwestie draaide vooral om zijn merkwaardige, door
een onmiskenbare vervolgingswaan getekende gedrag tegenover de rector en de
6
meeste collega's. Ook het feit dat zijn lesmethode eerder op ontplooiing van het
begrip van de leerling en op een dieper soort herkenning van de tekst was gericht
dan op de formele eisen die de examenstof stelde, leidde tot klachten.
Leopoldleerlingen bleken, oog in oog met het naderende eindexamen,
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soms wat mager toegerust qua elementaire grepen en daarom werd Leopold in de
laatste periode van zijn leraarschap geweerd uit de examenklas.
Ida Gerhardt, geboren op 11 mei 1905 en op de dag af veertig jaar jonger dan
Leopold, heeft Leopold als leraar Grieks gehad van de cursus 1920-1921 tot en met
de cursus 1922-1923, dus van haar vijftiende tot haar achttiende. Dat was van de
derde klas tot en met de vijfde: in de eerste klas was ze blijven zitten. Er heeft zich
in deze periode een vertrouwelijk contact ontwikkeld tussen beiden; Marie van der
Zeyde, die vanaf de cursus 1921-1922 bij Ida in de klas zat, spreekt in haar boekje
over Ida Gerhardt van ‘vriendschap’ tussen Leopold en Ida Gerhardt, zij het een
7
‘vriendschap op voet van ongelijkheid’. Ze wandelden in die tijd met grote regelmaat
samen rond de Kralingse plas; Leopold was, met of zonder gezelschap, een groot
wandelaar en in het leven van Gerhardt zou het wandelen al evenzeer een hoofdrol
gaan spelen, zie de vele foto's van Ida buiten. Het was voor Leopold niet iets
uitzonderlijks om met een leerling uit wandelen te gaan; in het kader van mijn
onderzoek voor een Leopoldbiografie heb ik tenminste één andere leerlinge
gevonden - ze zat een klas lager dan Ida Gerhardt - met wie Leopold ook wel
wandelde. Maar de frequentie waarmee hij met Ida Gerhardt wandelde - een tijdlang
bijna wekelijks - lijkt wel uniek. Ze kwam, net als andere leerlingen, ook wel bij hem
thuis, op zijn kamer in de Van Oldenbarneveldtstraat. Hij heeft daar voor haar
gespeeld op de piano - de sonate opus 10 van Beethoven is bij Ida Gerhardt blijven
8
hangen - en mogelijk heeft hij haar daar ook wel voorgelezen uit zijn werk.
In Gebroken lied, het boekje met herinneringen aan en brieven van Ida Gerhardt
dat Ad ten Bosch in 1999 publiceerde, is een brief van Ida Gerhardt uit 1987
opgenomen waaruit tamelijk precies is op te maken wanneer het contact tussen
Leopold en Ida Gerhardt in een stroomversnelling is gekomen. Dat was op 11 mei
1922. Doordat ze door klasgenoten wordt gefeliciteerd, is Leopold er aan het begin
van de schooldag achter gekomen dat Ida die dag jarig is. Net als hijzelf; zij is 17
geworden, hij 57. En daar gaat hij iets aan doen: ‘'s Middags vond ik een overdruk
van zijn juist verschenen vers Albumblad (in de Gids) in mijn kastje. Het was
ongesigneerd.’ Ze voegt eraan toe dat dit haar des te meer frappeerde ‘omdat
9
Leopold totaal niet wist dat ik zijn werk kende’. Ik ga ervan uit dat dit het moment
is dat de verhouding tussen leraar en leerlinge van inhoud veranderde en dat daarbij,
al dan niet op de wandeling, ook de poëzie van Leopold en de toegang die Ida
daartoe zocht een rol gingen spelen.
De vriendschap tussen Leopold en Gerhardt is vervolgens ook al weer snel tot
een breuk gekomen. Marie van der Zeyde schrijft daar over en wijst daarbij op de
vele malen dat een dergelijke breuk zich bij Leopold heeft voorgedaan. Ik citeer:
‘Van de ene dag op de andere en zonder dat er iets was “voorgevallen”, ervoeren
vrienden dat zij vreemden, ja vijanden voor hem geworden waren. Pogingen tot
toenadering wees hij woedend terug. Zo kwam ook de vriendschap met Ida Gerhardt
10
abrupt tot een einde. Ida heeft nooit geweten waarom, en er wás ook geen waarom.’
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In haar gedicht ‘Tweespraak’ uit De zomen van het licht (1983) gaat Ida Gerhardt
in op wat, achteraf gezien, de ambivalentie van dit contact is geweest. Ik citeer; de
cursiveringen zijn van mij:

Tweespraak
Ik ken u - en ik ken u niet,
die mij inleidt in uw gebied;
die als een vader met mij praat
en straks argwanend naar mij ziet.
Ik kende u - en ik kende u niet
- een kind nog in mijn prille staat gij die mij onverhoeds verried.
Ik ken u - en ik ken u niet,
die mij toont hoe een vers ontstaat,
en lacht als het aan stukken slaat.
11
Die Leopold zijt. - En ook niet.

In een andere brief aan Ad ten Bosch uit 1987, eveneens gepubliceerd in Gebroken
lied, vertelt Ida Gerhardt wat meer over deze kwestie. Het is het navrante verhaal
dat al wel bekend was: in de laatste tien jaar van zijn leven verbrak Leopold het
contact met de meeste vrienden, familieleden en collega's. Dat deze drang tot
destructie zich inmiddels ook was gaan uitstrekken tot zijn omgang met leerlingen,
wordt uit deze brief van Ida Gerhardt duidelijk. Kennelijk maakte de - vergeleken
met andere leerlingen - grotere nabijheid van Ida Gerhardt haar in het contact met
Leopold uiteindelijk net zo kwetsbaar als de gewone grote mensen voor Leopold
allang waren. Ze schrijft: ‘Ik droeg er geen schuld aan dat Leopold het hem
toekomende hoogleraarschap aan een ander, verre zijn mindere, zag geven.
Niettemin zag hij mij (een kind van 18) er als een medeplichtige op aan. Bij een
proefwerk verdacht hij mij ervan te spieken, en toen het “spiekblaadje” een onschuldig
12
winkelbonnetje bleek, was het eerst recht mis.’ Het bizarre is dat Ida Gerhardt zich
hier inzake de hoogleraarsbenoeming zelfs nog lijkt te willen rechtvaardigen: ‘ik
droeg er geen schuld aan dat...’. In feite ging het om een benoemingsprocedure die
gespeeld had in begin 1917; Ida was toen elf jaar! Nadat de Groningse faculteit hem
op de eerste plaats van de voordracht voor een hoogleraarschap grieks had gezet,
werd Leopold in deze procedure uiteindelijk door het hogere gremium, de universiteit,
gepasseerd ten gunste van P. Groeneboom. Deze kwestie heeft zich, vergroeid met
een reeks oudere kwesties van vergelijkbare aard, in Leopolds brein vastgezet tot
een ondoordringbare koek van argwaan vanwaaruit steeds meer zijn interpretaties
van het leven dat hem omringde werden bestuurd. Vooral mensen die hij nog niet
of
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nauwelijks kende, liefst tijdens vacanties, want dan dus op neutraal terrein, konden
nog - zo lang het duurde - in contact komen met de warmte en hartelijkheid die hem
buiten zijn ziekte om eigen waren. En leerlingen, in principe: maar het oversteken
van de grens van vertrouwelijkheid bleek ook hier dus funest.
Uit deze brief uit 1987 maak ik op dat de vriendschappelijke vertrouwelijkheid
tussen Leopold en Ida Gerhardt niet veel langer dan een jaar geduurd kan hebben.
Begonnen na 11 mei 1922, moet ze al definitief beschadigd zijn geworden toen
Leopold Ida Gerhardt nog als leerling in de klas had (‘een kind van 18’, zoals ze
hier schrijft). Dat is dus in de laatste maanden van de cursus 1922-1923.

Leopold als inwijder
De vertrouwelijke omgang in dit jaar is toch genoeg geweest om - natuurlijk samen
met wat Leopold als leraar voor Ida al had betekend in de periode van ruim anderhalf
jaar die vooraf was gegaan aan Leopolds dichterlijk geschenk van 11 mei 1922 Leopold een beslissende rol te laten spelen in de voorstellingswereld waarin het
dichterschap van Ida Gerhardt zich heeft ontwikkeld. Ik wil met die misschien wat
ingewikkelde formulering de suggestie vermijden dat er een directe
oppervlakte-invloed van Leopolds poëzie op die van zijn leerlinge zou zijn uitgegaan.
Daar gaat het me hier niet om en dat lijkt me ook eigenlijk, gemeten aan de mythische
status die Leopolds dichterschap voor Ida Gerhardt had, maar in verrassend geringe
mate het geval. Ik kom daar nog op terug. Waar het mij wel om gaat is dat Leopold
voor Ida Gerhardt de grote ‘Openende’ is geweest, de dichter die haar in kennis
bracht met die andere wereld, waar de gewone wereld verzonken is of in elk geval
op het tweede plan geraakt, en waar, kenbaar aan hun woord, de heroën wonen
tot wie je via dat woord kunt doordringen en aan wie je jezelf op alle niveaus van je
bestaan zult moeten afmeten en beoordelen. Leopold was voor Ida Gerhardt ook
zèlf een van die groten: niet de dienstbare portier van die hermeneutische Olympus,
maar zelf een onbetwist Olympier temidden van zijns gelijken. Zo kon hij voor haar,
in de ontwikkeling van haar dichterschap, de functie krijgen van middelaar.
Ik opperde zonet dat de oppervlakte-invloed van Leopolds poëzie op die van Ida
Gerhardt gering is. Ik denk dat er eigenlijk geen gedicht van Gerhardt is dat van
Leopold had kunnen zijn, of andersom. (Veel vaker hoor ik Bloem, of een beetje
Nijhoff, of zelfs Verwey in de poëzie van Gerhardt.) De positie van de poëzie in het
ordenen van de eigen existentie was bij Leopold een geheel andere dan bij Ida
Gerhardt. Leopold zocht inderdaad in zijn poëzie, om te citeren uit een van de laatste
13
gedichten die Ida Gerhardt aan Leopold gewijd heeft - ΔΟΣ ΜΟΙ ΠΟΥ ΣΤΩ - een
‘punt waar hij kon staan’. De poëzie van Ida Gerhardt moet vergeleken daarmee
misschien toch eerder gezien worden als een opeenvolging van liturgische
bewegingen, ademloos soms om te volgen, in de eredienst van een gecompliceerd
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maar vast geloof. In dat nooit bevredigde zoeken van een ‘punt om te staan’
erodeerde bij Leopold uiteindelijk ook de autoriteit van de Grieken en Romeinen.
Het laatste lijkt zou bij Gerhardt ondenkbaar zijn geweest: de onwankelbaarheid
voor haar van diè traditie spreekt uit alles wat ze ons heeft nagelaten.
Wat de direct-intertekstuele invloed van Leopold op Ida Gerhardt betreft: vooral
de vroegere gedichten van Gerhardt vertonen sporen van haar contact met Leopolds
poëzie, maar uiteindelijk zijn die gedichten van Gerhardt van geheel andere makelij,
betekenismogelijkheden, stem en temperament dan de gedichten van Leopold
waaruit ze wellicht ten dele voortkomen. Frans Berkelmans gaat daar uitvoerig en
14
overtuigend op in in zijn mooie studie over de bundel Kosmos. Dat ook een
betrokken tijdgenoot als A. Roland Holst - bewonderaar van Ida Gerhardt (zij het
nooit genoeg) en groot bewonderaar van het werk van Leopold - direct bij het
verschijnen van Kosmos deze verbinding signaleerde in een brief aan Gerhardt,
maar dat hij daarbij die Leopold-reminiscenties tevens als nogal marginaal lijkt te
beschouwen, convergeert met onze conclusies van nu: ‘Overigens: dat u uw
instrument soms even afstemt op een ander b.v. op Leopold in een deel van
15
Kinderspel en een deel van De Fluit vind ik natuurlijk volstrekt geen bezwaar.’

Leopoldvoorstellingen in Gerhardts poëzie
Over de verwijzingen naar, of op zijn minst verbindingsmogelijkheden met Leopold
die gegeven zijn in Gerhardts Epicurus- en Lucretius-gedichten - Mieke Koenen,
Frans Berkelmans en anderen hebben hierover geschreven - zal ik het straks hebben.
Ik ga eerst in op enkele kernpunten van de gedichten waarin Gerhardt het expliciet
over Leopold heeft. In het drieëntwintigste en het vierentwintigste kwatrijn van de
Kwatrijnen in opdracht (1948) is het de koninklijke statuur van Leopold die het
Rotterdam van haar jeugd en zelfs het Rotterdam van na het bombardement in haar
beleving volledig domineert. Het is deze getransfigureerde gestalte die zijn woorden
inspreekt en zijn tekst inschrijft in de stad:

XXIII
Heel Rotterdam, zijn huizen en zijn kaden,
bestond voor mij bij Leopolds genade.
Ik zag - een kind - hem in de avondstad
als Cheops door de sterrentuinen waden.

XXIV
De uitgebrande stad blijft hem herhalen.
Ik zag zijn voetstap om de puinen dwalen;
om de doorschoten toren waait zijn stem
16
De driftige stroom schrijft zijn initialen.
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In het vaakgeciteerde gedicht ‘Leopold’ uit De hovenier (1961), (‘Adelaar was hij tot
17
de laatste strofe’) , geschreven in sapfische strofen, staat de ongenaakbare,
onverschrokken trots van deze dichter, tegen alle ongeluk in, centraal. Het gedicht
vormt door de parallelle structuur een tweeluik met het eraan voorafgaande gedicht
‘Sappho’. Met die verbinding is de koninklijke status van Leopold in het
hermeneutisch universum volop aangegeven; de combinatie van Sappho en Leopold
zullen we opnieuw vinden in het laatste gedicht waarin Gerhardt expliciet aan Leopold
refereert, het al genoemde ΔΟΣ ΜΟΙ ΠΟΥ ΣΤΩ.
18
Het ‘Rondeel voor Leopold’ (‘Offert Asklepius een haan’) uit dezelfde bundel,
draait om de voorstelling van een door zijn volk miskende dichter, ‘uitgewezen’ en
- dat is de implicatie van de verwijzing naar Socrates die het gedicht grotendeels
structureert - ter dood veroordeeld. Dat men nu ‘samen òm hem [komt] staan’ is te
laat: ‘Hij kwam aan de overzijde aan’. In het gedicht dat hier direct op volgt in De
hovenier, ‘De drie pharaohs’, wordt Leopold opnieuw genoemd, hij levert zelfs de
pointe van het gedicht. Het motief van het koningschap wordt hier gecombineerd
met dat van de massa die dat koningschap niet in zijn waarde herkent: de koning
is vastgeketend. Het is een reprise van het drieëntwintigste kwatrijn van de Kwatrijnen
in opdracht onder toevoeging van het miskenningsmotief. De tekst is als volgt:

De drie pharaohs
Toen was er, midden in het stadsgewoel,
een man en op de hand droeg hij
een valk.
En mensen dromden rond dien Pharaoh,
die met een ketting om de voet
in onbewegelijke trots het eigen lot
bestaarde. Hij was als bazalt.
O, gelijk deze zag ik in zijn stad
kort voor zijn dood, een vastgeketend vorst,
de mensen overstarend op een plein,
19
die Cheops schiep, den dichter Leopold.

In de manier waarop Gerhardt hier vorm geeft aan haar cluster-in-ontwikkeling van
Leopoldmotieven sluit ze aanwijsbaar aan bij wat het werk van Leopold zelf en de
contemporaine receptie daarvan haar aan aanknopingspunten kon bieden. Ze zoekt
en vindt daarin materiaal dat opname toelaat in de tragisch-heroïsche voorstelling
die ze bezig is rond Leopold te ontwikkelen. Gerhardts vastgeketende vorst Leopold,
‘die Cheops schiep’ - de laatste woorden een reminiscentie aan Marsmans gedicht
20
in memoriam Leopold - heeft die geketendheid gemeen met
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Leopolds Cheops-figuur: die wordt aan het slot van het gelijknamige gedicht getekend
21
als ‘geboeid door de symbolen / van het voormalige’. En vanaf de eerste
verzameleditie van het nagelaten werk van Leopold - de editie-Van Eyck uit 1935
- heeft Gerhardt het fragment van Leopold over de gekooide valk kunnen lezen,
afkomstig ‘uit broze hoogten’, die hier beneden ‘leeft [...] in de beangstiging van
22
ieder uur’. Ook het door Leopold in dit verband overgeschreven citaat stond
Gerhardt ter beschikking via de aantekeningen die Van Eyck in deze editie had
toegevoegd - het kleine begin van een inmiddels zeer uitgedijd editeursuniversum:
‘Een valk: over een gekooide valk. Aanleiding: “Habitué à vivre à des hauteurs
inaccesibles et dont rien ne trouble la sérénité, le faucon au milieu des bruits et des
23
tableaux changeants de la maison vit dans une terreur de chaque instant.”’
Gerhardts volgende Leopoldgedicht is ‘In rood en zwart, J.H. Leopold ter ere’ uit de
24
bundel Vijf vuurstenen uit 1974. Hier overheerst weer, in een heroïsche setting,
het motief van de miskenning van Leopold, de ‘grootste onzer zonen’, die nooit de
lauwertak ontvangen heeft waarop hij recht had.
En dan voegen zich, in de laatste fase van Gerhardst dichterschap, drie nieuwe
motieven bij het voorstellingscluster dat ze rond de dichtergestalte van Leopold had
ontwikkeld. Het zijn het motief van het volmaakt treffende woord, het motief van de
miskenning van haar door hem en, tot slot, het tot mislukken gedoemd lijkende
prometheïsche avontuur van zelfs de allergrootsten: Sappho en Leopold.
‘Tweespraak’ uit De zomen van het licht (1983) citeerde ik al. Het gaat daar om de
ambivalente relatie van de ‘ik’ met een Leopold die maakt, maar tegelijk ook breekt,
die als een vader spreekt maar vervolgens ‘argwanend naar mij ziet’, die creëert
25
en destrueert tegelijk. Twee andere gedichten uit dezelfde bundel, ‘Bij dag en nacht’
26
- althans een deel van dat lange gedicht - en ‘Οὐτιδανὸς Οὗτις’ , introduceren de
taalmagiër Leopold die zijn leerlinge de diepste geheimen van de taal doorgeeft. In
‘Bij dag en nacht’ is het de leraar die in de Griekse les de passage uit Aeschylus'
De Perzen waarin het koor lange lijsten namen opsomt, karakteriseert als Aeschylus'
‘namensymfonie’. Ik citeer:
Eens, ons een inzicht openend terloops,
zei Leopold: ‘de namen-symphonie.’
Met bijna zwijgen heeft hij mij destijds
na afloop van de les, toen ik iets vroeg,
tot het besef gebracht van het geheim
der woorden. Zonder aarzeling. Zeggend nog
terzijde, bij het afgaan van de trap:
‘toen waren vers, muziek, en dans nog één;
27
begrijpt zij wel?’ En wendde zich.
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Dat is een echte inwijding - waarbij Gerhardt overigens even verwijst naar Boutens'
28
befaamde karakteristiek van Leopolds poëzie als ‘bijna-zwijgen’ - en de brenger
van de boodschap ‘wendt’ zich dan ook aan het slot, zoals het een initiator betaamt.
Net zoals in bijvoorbeeld ‘In rood en zwart’ is hier, een beetje op zijn A. Roland
Holsts, de voorstelling van een gelukzalige, krachtige voortijd ingeweven in Gerhardts
evocatie van een oorspronkelijk dichterschap. Het gedicht eindigt met de voorstelling
van een geheime plek, ‘door géén mens geweten’ en ‘waar ik gestaan heb, waar
de adelaar / nog huist en zich op vleugelen verheft’. Altijd heeft het Nederland van
de eigen tijd het bij Gerhardt op te nemen tegen deze visioenen. De zo goed als
uitgestorven adelaar tegen de alomtegenwoordige huismus.
In ‘Οὐτιδανὸς Οὗτις’ verbindt Gerhardt de oogziekte die haar op latere leeftijd trof
met het voor haar schokkende moment waarop Leopold in de klas de passage van
de cycloop in de Odyssee voorvertaalde: ‘die mij het oog heeft uitgeblind’. De laatste
twee strofen van dit gedicht:
Voor een jong en gespitst gehoor
vertaalde Leopold het voor:
boek IX van de Odyssee ‘die mij het oog heeft uitgeblind.’
Ik was nog onbeproefd, een kind,
maar het ging mij door alles heen.
Het heelt niet. - En geen arts geneest
het wèten wie het is geweest
die mij dit vlijmend leed aandeed:
29
een die, ongrijpbaar, Οὗτις heet.

Het ongeneeslijk naar binnen dringen van dit woord heeft zeker ook, opnieuw, te
maken met de initiatie in ‘het geheim der woorden’. Er zijn, in deze dichterlijke visie
op de taal, in de diepte van de taal woorden die aanduiden en doen tegelijk.
‘Uitgeblind’ lijkt zo'n woord dat blind en ziende tegelijk heeft gemaakt, en daarmee
een leven voorgoed heeft veranderd. Het is natuurlijk mogelijk om het gedicht zo te
lezen dat ook de gecompliceerde en pijnlijke relatie tussen leraar en leerlinge, door
Gerhardt in verschillende andere Leopoldgedichten met zoveel woorden aan de ord
gesteld, hierin kan worden teruggevonden.
Op de twee Leopoldgedichten uit de laatste bundel, De Adelaarsvarens (1988), ga
30
ik kort in. Het eerste, ‘Het schip De Noord. In honorem J.H. Leopold’ is een
glorificatie van het dichterschap. De vreugde van in zonlicht op het water te varen
verbindt zich met de voorstelling van het schrift dat door het licht wordt ingeschreven
op het water. Het culmineert in de triomf van ‘het vers, aan moeite en pijn en tijd
31
ontheven, / dat werd geschreven met de zilverstift.’ Het andere gedicht is ‘ΔΟΣ
ΜΟΙ
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ΠΟΥ ΣΤΩ’, dat al enkele malen ter sprake is gekomen. Het thema is de
prometheïsche eenzaamheid van Gerhardts groten, hier Sappho en Leopold:
dichtend voor een aarde die doof blijft voor hun poëzie en er niet door van stand
verandert.

de vader
Ik licht een paar punten uit de veelheid van mogelijkheden die een analyse van
Gerhardts dichterlijke Leopoldbeschouwing biedt. In ‘Tweespraak’ beschrijft Gerhardt
Leopold als een ‘vader’, zij het dan als een vader met boze kanten. Bij Gerhardt zijn
het de vaders die de taal doorgeven: niet de taal als alledaags communicatiemiddel,
maar de taal als een manifestatie van oorsprong. In het gedicht ‘Biografisch I’ is het
het woord grondel dat door de vader wordt aangereikt en dat van een onthullende
kracht blijkt: ‘Vijf jaren is oud genoeg. / Toen mijn vader, die ik het vroeg, // mij zeide:
‘dat is een grondel’, / - en ik zàg hem, zwart in de sloot - // legde hij het woord in mij
32
te vondeling, / open en bloot.’ In verschillende van Gerhardts Leopold-gedichten
komt een Leopoldfiguur naar voren die al evenzeer juist op dit punt een initiator is
van woorden. Ik wijs op de rol die de woorden ‘uitgeblind’ en ‘namensymfonie’ juist
als woord spelen in de in deze gedichten ingebouwde miniatuurdrama's. Zonder
dat Leopold daarbij met zoveel woorden wordt genoemd, doen ook in sommige
andere gedichten van Gerhardt woorden hun werk die haar door Leopold in de
voortijd van haar dichterschap zijn aangereikt. ‘Weggeling’ in ‘Vroeg op weg’ is zo'n
33
woord, zoals blijkt uit een noot in de Verzamelde gedichten. Ik heb het vermoeden
34
dat ook het woord ‘nieteling’ in ‘Apollinisch’ van Leopoldse komaf is.
Leopold was zelf een dichter die, in de mallarméaanse traditie, experimenteerde
met de oorsprongen van de taal, om daar in al zijn veronderstelde kracht op te
zoeken wat in de vermoeid geworden taal verloren was geraakt. Een
wetenschappelijke voorstelling is dat natuurlijk niet, het is een dichtersvoorstelling.
Ik denk dat Gerhardt, die Leopold kende als dichter èn als proevend, naar het etymon
speurend filoloog, hier heel dicht bij haar leraar en dichterlijke leidsman staat. Ze
delen het gevoel voor de magische verbinding die de juiste woorden met elkaar
kunnen aangaan, en ze delen de overtuiging dat de mens, als diè verbinding tot
stand wordt gebracht, voor even deel heeft aan een getransformeerde wereld van
zuiverder makelij.
Dat geldt ook voor de voorstelling van de hermeneutische kring, ontastbaar en
tegelijk wezenlijker dan de dagelijkse omgeving. Op allerlei plaatsen komt dat bij
Gerhardt aan de orde. Ik verwijs naar Mieke Koenen die naar aanleiding van ‘De
35
tuin van Epicurus’ uit Gerhardts eerste bundel, Kosmos, spreekt over een mentaal
36
bondgenootschap ‘dat tijd en afstand overwint’. Het laatste citaat is ontleend aan
Gerhardt zelf.
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Een gedicht als ‘Onvervreemdbaar’ uit Het sterreschip behelst in wezen hetzelfde:
een voorstelling van de lezer die enerzijds, ‘ver van de dagelijksheid vandaan’,
eenzaam is, maar die anderzijds contact heeft met ‘een wereld waar de groten / de
tijdelozen, voortbestaan. / Tot wie wij kleinen mogen gaan; / de enigen die ons nooit
verstoten.’ Dit is een voorstelling die ook in de diepte van Leopolds dichterschap
werkzaam is, en die ook in de beeldvorming over Leopold die na zijn dood op gang
kwam, bijvoorbeeld in wat zijn leerling Schmidt-Degener over hem geschreven heeft,
38
dominant is. Het is een panacee tegen de miskenning en tegelijk een gevaarlijke
wijkplaats voor wie zich miskend voelt. Tegen de bekoring van dit aan de aarde
ontstegen gezelschap kan de gewone wereld, die het zo verkeerd ziet en het
waardevolle niet herkent en niet waardeert, nooit op.

Lucretius
Maar ik denk dat Leopold in de ontwikkeling van Ida Gerhardt niet alleen heeft
gefunctioneerd als de aangever van het radicale woord. Er is met enige regelmaat
39
op gewezen dat de Epicurus- en Lucretius-gedichten van Gerhardt tot op zekere
hoogte verbonden kunnen worden met Leopold, in zijn tijd een vooraanstaand
Epicurus-kenner en -vertaler en vertaler ook van enkele Lucretius-fragmenten die
40
door Gerhardt als vrijwel volmaakt worden geprezen.
Ik heb de indruk dat de manier waarop Ida Gerhardt Lucretius presenteert in de
inleidende hoofdstukken van haar proefschrift, Lucretius zo dicht in de buurt van
Leopold brengt als haar stof haar dat toestond. Dat uiteraard met de beperking dat
Lucretius een didactisch gedicht schreef en Leopold zich nooit aan dat genus heeft
gewijd. Ze maakt een eenzame van Lucretius, die van de leer van Epicurus een
wereld van vriendschap verwachtte en zo zijn eenzaamheid hoopte te kunnen
doorbreken. Ook de koppeling die Ida Gerhardt in haar aantekeningen ter
voorbereiding van de verdediging van haar proefschrift maakt tussen ‘eenzaamheid’
41
en ‘verbittering’, sluit aan bij een naar Leopold tenderend signalement. En ze maakt
een dichterlijk denker van Lucretius die, gecompliceerd als hij was, in het
materialisme van Epicurus toch geen blijvende bevrediging kon vinden. Ondanks
zijn verdediging van het materialisme van Epicurus, zegt Gerhardt, blijft men in zijn
werk ‘den ondertoon van diepen “angst des wezens” hooren’. Het citaat ìn dit citaat
42
is een Leopold-citaat. En - hier had ze vrij spel om Lucretius met een royaal gebaar
naar Leopold toe te werken - Gerhardt verzint voor Lucretius een jeugdpoëzie die,
aan het gecompliceerder latere werk voorafgaand dat gekenmerkt wordt door een
43
‘zoo strenge en toch zoo heldere vormvastheid’ , het gezocht zou hebben in uiterste
verfijning van zintuiglijke gewaarwording. Dat zijn trefwoorden waarmee P.N. van
Eyck en A. Roland Holst in de jaren twintig de vroegere poëzie van Leopold hadden
gekarakteriseerd; bij beiden, bij Van Eyck het nadrukkelijkst, is dat gegeven
44
gekoppeld aan dat van eenzelvigheid en eenzaamheid. Wat in het
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portret dat Ida Gerhardt geeft ook opvalt is de nadruk op de eenzaamheid door
miskenning die Lucretius zou hebben ervaren: de smart set van modeschrijvers van
zijn tijd speelde elkaar de bal toc en blokkeerde zo de publieke opinie voor het
45
werkelijk waardevolle. Het zal een leitmotiv worden in Gerhardts
Leopoldbeschouwing en, in één beweging door, ook in haar zelfbeschouwing.
Nog twee zaken die mijns inziens zichtbaar maken dat Leopold nabij was toen
Ida Gerhardt aan haar proefschrift werkte. Het boek is door Ida Gerhardt opgedragen
aan haar vader die, blijkens het slot van de inleidende dankbetuigingen, ‘door een
zorgvuldige copie van het manuscript mij het afwerken van het boek zoozeer
vereenvoudigd heeft.’ Maar die andere, moeilijker vader is ook bij elke bladzij present
geweest. Op de laatste bladzijde van de inleidende hoofdstukken is het Leopold
aan wie Gerhardt in feite haar Lucretius-vertaling voorlegt: ‘Persoonlijk heb ik getracht
mijn vertaling zóó af te werken, dat ik haar zonder al te groote beschaming aan zijn
kritiek had kunnen onderwerpen. In dezen zin heeft zij zich gevormd aan de
superioriteit van hem, dien wij eeren als den grootmeester van onze Nederlandsche
46
taal’.
En tenslotte wijs ik erop dat de tweede strofe van Cheops, daar waar uit het
‘zwoegend’ geboorteproces van een wereld ‘wier bedwongen nooden / en zware
47
spanning klimmend was’ uiteindelijk ‘glanzende lichamen’ ‘jong ontsprongen’,
resoneert zowel in Gerhardts proefschrift als in het gedicht ‘Lucretius’ uit haar eerste
bundel. In die beide gevallen gaat het om plaatsen die handelen over het ontstaan
van poëzie. Voor het proefschrift doel ik op de passage waarin Gerhardt het
moeiteloze vers van Lucretius beschrijft als voortgekomen uit gezwoeg: ‘... dat dit
een rust is uit bedwongen spanningen - zoo goed als de schijnbaar moeitelooze
48
vorm, waarin het vers zelf tot rust kwam, zwoegend veroverd werd.’ Ik zie ook een
parallel met het slot van het gedicht ‘Lucretius’, waar Gerhardt het toekomstig
ontstaan van haar eigen poëzie evoceert, ‘een wereld in het schijnen / van jong
49
ontsprongen licht’. Het zou tot 1975 duren voor er - voor zover ik weet - voor het
eerst geschreven werd over de epicureïsch-lucretiaanse voorstellingen die de
50
hemelbeschrijving in ‘Cheops’ structureren. Maar ik denk dat de Lucretius- en
Leopoldkenner Gerhardt al heel veel eerder heel goed gezien heeft hoe Lucretiaans
dat eerste deel van ‘Cheops’ is. Daarmee moet zich bij haar het netwerk waarin
Lucretius en Leopold samenkomen hebben verdicht en ‘Cheops’ voor haar gecodeerd
zijn geworden met een Leopold-Lucretius-verbinding.

de apotheose van Leopold
De verbinding van Leopold en Lucretius is er één, er zijn nog andere verbindingen
op goed niveau waarin Leopold in Gerhardts gedichten is betrokken. Ik noemde ze
al: Leopold en Sappho, Leopold en Socrates. De miskenden en afgewezenen, de
superieuren, verbonden in een buitentijdelijk kringgesprek. Ik wijs er
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tussendoor op dat de Leopold die Gerhardt kon leren kennen in 1935 toen de eerste
Verzamelde verzen verschenen, ook in dit opzicht een verbinding met de klassieke
oudheid onderhield dat zeker de helft van zijn werk bleek te bestaan uit op de tast
door de editeur geordende tekstscherven en tekstscherfjes. Zo werd Leopold ook
in dit opzicht vanzelf nog een soort Sappho.
De Leopold die Ida Gerhardt ècht en tastbaar gekend had - want zij had nog met
hem gewandeld, en ik moet hier altijd even denken aan Henoch die wandelde met
God - had voor haar tegelijkertijd deel aan een wereld van onsterfelijken door het
woord, een boventijdelijk domein van zielsgemeenschap. Daar moet hij in haar
voorstelling haar voorspraak geweest zijn en haar gids, een moeilijke vader die had
meegeholpen aan de destructie van haar gewone leven, maar haar tegelijk wel had
geroepen tot een hoger leven. Als Ida Gerhardt in 1984 de tentoonstelling ‘Het goud
der Thraciërs’ in Rotterdam bezoekt, schrijft ze, naar aanleiding van de gouden
lauwerkrans die daar te zien was, aan een vriendin: ‘Wie zou die wel hebben mogen
dragen? In gedachten zie ik er Sappho mee getooid. Ook Aeschylus en Leopold
51
zou hij niet misstaan hebben. Ook Shakespeare niet...’. Uit een dergelijke terloops
opgeschreven, niet voor kansel en wereld bestemde zin blijkt, met welke kring de
man met wie ze zestig jaar eerder om de Kralingse Plas had gelopen haar inmiddels
in verbinding bleek te kunnen brengen. Als Anneke Reitsma gelijk heeft dat het
52
gedicht ‘Apollinisch’ uit Gerhardts laatste bundel betrekking heeft op Leopold, dan
geeft dat gedicht wel een heel mooi beeld van de geliefde onbereikbare, wiens
verzen haar enerzijds ontvluchten naar een goddelijk gebied om daar op te gaan
‘in de reidans’ en die anderzijds degene is ‘die ik zelf nog zag’:

Apollinisch
Sneller dan de mensen zijn de herten,
sneller dan de herten is de zwaluw;
sneller dan de zwaluw mijn gedachten,
die naar verre verten, ijlings, ijlings
uitgaan, liefste, om u te bereiken.
Die een godheid in zijn vlucht bijtijden
kruist, en zwenkende herschept tot verzen
die, mij nieteling ontvliedend, derwaarts
ingaan in de reidans, in de cirkeling.
53
Die ik zelf nog zag, met hete tranen.

De miskenning van Leopold als dichter - belangrijke topic in enkele van Gerhardts
Leopoldgedichten - is een gecompliceerd geval. Er zit iets in, en natuurlijk sluit
Gerhardt hier ook aan bij Leopolds eigen gevoel van miskend te zijn - een gevoel
dat vooral psychologisch geduid moet worden -, maar het is, vanuit literair-histo-
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risch oogpunt bezien, voor een belangrijk deel onzin. De prijzen en lauwertakken
die Leopold volgens Gerhardts latere aanklachten onthouden zouden zijn geweest,
bestonden ten tijde van Leopold nog niet of nog maar nauwelijks, en voor een deel
is de miskenning van deze koning door de massa een kwestie geweest van literaire
beeldvorming door Nijhoff en vooral A. Roland Holst, die daarmee zijn ideaal van
de dichterfiguur als vorst en profeet, en vanwege het laatste dus miskend, wilde
profileren. Leopold had geen bedoeling die voor zijn poëzie uitliep. In zijn poëzie
en zijn poetica zit niets van het profetenideaal. Daarvoor moet je bij Boutens zijn,
en Verwey (in gematigde vorm), en Van Eyck, en A. Roland Holst. En Ida Gerhardt.
De miskende Leopold die we bij Gerhardt tegenkomen is een doorstilering van het
door A. Roland Holst gevormde beeld, in dienst gesteld van de profetische opdracht
die de dichteres zichzelf gesteld zag. De grote miskende van wie zijzelf het kleine
miskende nichtje was, maar die wel haar geleide was in die andere, ijlere wereld
die in het teken staat van het ‘ontmoeten’.

als nadert een ontmoeten
Dat ‘ontmoeten’ is inderdaad niet van deze wereld. Ooit heeft de toen vermoedelijk
zeventienjarige Ida Gerhardt, op briefpapier van haar vader, een lange brief aan
Leopold geschreven. Een deel daarvan is bewaard. Ida probeert in deze brief om,
zoals dat heet, het allemaal te zeggen. Het gaat er onder veel meer over hoe moeilijk
het is om helemaal zuiver met elkaar te spreken, omdat woorden niet alleen
verbinden maar ook scheiden. En het gaat over het verlangen naar het moment dat
je de ander niets meer te vertellen hebt omdat er volkomen begrip is ontstaan.
Ik weet niet of Leopold dit epistel beantwoord heeft. Ik weet wel waarom het
bewaard gebleven deel bewaard is gebleven. Niet omdat Leopold de brief van het
meisje om zichzelf wilde bewaren, maar omdat die brief bij hem dichterlijke notities
had opgewekt die hij had neergeschreven in de marge van de brief. Ook dat zou
misschien op den duur een antwoord geworden zijn, maar dan niet via de brievenbus,
maar via de geheime radialen van het hermeneutisch universum. ‘Want ieder woord
dat van U uit mag komen / als ik niet antwoorden behoef’, noteert hij onder andere
in het wit van deze hartebrief. (Veelbelovend klinkt dat niet.) En verder, onder veel
meer: ‘o zwijg, o zwijg en laat mij enkel spreken’. Eén variant verder en het aan
Ida's brief ontlokte gedicht-in-wording raakte al weer wat verder verwijderd van die
aanleiding. Het contact waarbij Ida zich toch wel een concrete dimensie had
voorgesteld, werd door de dichter Leopold direct kortgesloten. Hij verwees het naar
het rijk waar de poëzie het medium is van de buitenwereldse gemeenschap van
verwante zielen.
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Het dichterschap is de keuze voor de omweg. Pas in het ‘In Memoriam’ uit de
bundel Kosmos - Marie van der Zeyde heeft onthuld dat het, al staat het er niet bij,
55
een gedicht in memoriam Leopold is -, elf jaar of langer na Leopolds dood in 1925
geschreven, kon Gerhardt een getransformeerde wereld scheppen waarin het
hermeneutische ‘ontmoeten’ de plaats kon gaan innemen van de èchte
gescheidenheid nà het verbroken contact:
[...]
die mij werd weggenomen
nu is hij zó nabij,
als nadert een ontmoeten
in deze sneeuwen laan, ik zie het spoor der voeten
waar wij tezamen gaan.

Poëzie is misschien, en vast en zeker, iets groots, voor mijn part het grootste dat
er is, maar poëzie heeft ook deel aan een dubbele boekhouding. Dat wisten Leopold
en Gerhardt allebei. Hun leven, hun poëzie en de brieven daartussen wijzen het uit.
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Omdat/opdat
Over ‘De achtste plaag’ van Jan wolkers
Hans van Stralen
In veel teksten van Jan Wolkers vallen bijbelse thema's en motieven aan te wijzen.
Het verhaal ‘De achtste plaag’ uit De hond met de blauwe tong (1964) vormt hierop
geen uitzondering. Specifieker nog kan men vaststellen dat Wolkers' oeuvre vooral
naar de werkelijkheid van het Oude Testament verwijst. Uiteraard worden deze
intertekstuele allusies binnen een ander kader geplaatst: de werkelijkheid waarin
de macht van de God van het Oude Testament domineert, staat op de achtergrond
van een realiteit waarin erotiek, generatieconflicten en onbegrip overheersen.
In ‘De achtste plaag’ werkt Wolkers het in de Nederlandse letteren gangbare
motief van het lievelingskonijn dat met Kerstmis wordt geslacht en opgegeten uit.
Het verhaal begint met het ontwaken van een verder niet bij naam genoemde jongen,
die waarschijnlijk in de pubertijd zit. Kort daarop sluipt hij in alle stilte naar de keuken
om onder de poot van het onlangs geslachte konijn een dode sprinkhaan te stoppen.
Nadat hij de pan met het konijn op zijn plaats terug gezet heeft, begeeft de jongen
zich naar buiten om aldaar zijn erotische verlangens via een kip te bevredigen. Het
dier overlijdt als gevolg van de penetratie en wordt vervolgens door de jongen
begraven. Kort daarop ontmoet deze een uitzonderlijke en enigszins misvormde
leeftijdgenoot die copulerende kikkers uit elkaar haalt en tegen een monument van
koningin Emma plast. Weer thuisgekomen neemt de jongen plaats aan tafel waar
het gezin het Paasfeest viert. Om voor de lezer begrijpelijke redenen heeft de zoon
geen trek in een ei van de kip die hij zojuist begraven heeft. Later, als het gezin in
de kerk beschreven wordt, manifesteert zich de verwijdering tussen vader en zoon
nog duidelijker op het moment dat de laatste van zijn broer een duw krijgt en daardoor
tegen zijn vader valt. Wellicht om de woede van zijn vader te ontlopen, begeeft de
zoon zich 's middags naar het voetbalveld, waartoe hij dankzij de eerder genoemde
vreemde jongen op illegale wijze toegang krijgt. Kort daarop worden beide jongens
door een boer met een hooivork bedreigd. Als de zoon voor de tweede maal
thuiskomt, staat het avondeten met het konijn voor hem klaar, maar ook ditmaal
kiest hij ervoor niet mee te eten. Het dramatische hoogtepunt van het verhaal is
uiteraard het moment waarop de sprinkhaan ontdekt wordt. De zus van de jongen
neemt het insect als iets uitzonderlijks waar en
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weigert het dode beestje te nuttigen. Dit in tegenstelling tot haar vader, die de
sprinkhaan niet als zodanig kan of wil zien en hem wel opeet.
Men behoeft geen bijbelkenner te zijn om vast te stellen dat in ‘De achtste plaag’
zeer duidelijk de wereld van het Oude Testament als achtergrond is gekozen.
Allereerst krijgt dit gestalte in de keuze van de titel en het motto. De achtste plaag
verwijst uiteraard naar de lotgevallen van de Joden in Egypte, zoals beschreven in
het bijbelboek Exodus. Om de farao te dwingen het Joodse volk uit Egypte te laten
vertrekken, roept Mozes met behulp van Jahweh tien plagen over de bevolking van
Egypte af en wel de transformatie van water in bloed, de realisatie van respectievelijk
een kikker-, muggen- en steekvliegenplaag, het laten uitbreken van de pest onder
het vee en zweren onder de bevolking. De zevende plaag betreft een vernietigende
hagel die de oogst vernielt en bij de achtste gebeurt iets soortgelijks door middel
van een sprinkhanenplaag. In de negende wordt Egypte in duisternis gehuld en na
de tiende plaag ten slotte (de moord op alle eerstgeboren kinderen van Egypte)
krijgt Mozes de toezegging van de farao om naar Israël terug te keren.
In het motto komt het motief van de sprinkhaan opnieuw, zij het anderszins, aan
de orde. Wolkers citeert hier het bijbelboek Prediker uit de Statenvertaling. Het is
opvallend dat de begin- en de eindpassage uit Prediker 12:5 - respectievelijk ‘Ook
wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen’ en ‘want de mens gaat naar zijn eeuwig
1
huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan’ - weggelaten zijn. De strekking
van deze passage van het bijbelboek is dat men op jeugdige leeftijd van het leven
moet genieten, zij het dat men zich dient te realiseren dat het gedrag later voor
Jahweh verantwoord zal moeten worden. Ooit, zo beweert het boek Prediker, komt
de ouderdom, wat vooral merkbaar zal zijn in de apathie ten aanzien van de
genietingen van het leven.
De problemen rond de interpretatie van de amandelboom en de sprinkhaan en
ook de genoemde ‘lust’ komen tot uiting in de diverse vertalingen van de hebreeuwse
tekst. De Statenvertaling en de NBG-versie impliceren dat de sprinkhaan zichzelf
tot last geworden is, terwijl de King James en de KBS-vertaling de voorkeur geven
aan de gedachte dat de sprinkhaan voor de mens een last geworden is (vergelijk
respectievelijk ‘the grasshopper shall be a burden’ en ‘de sprinkhaan ligt zwaar op
de maag’, een vertaling die wel in zeer letterlijke zin van toepassing is op Wolkers'
verhaal). Deze interpretatie wordt aannemelijk door het feit dat men de sprinkhaan
destijds als een lekkernij beschouwde. Niettemin lijkt men in exegetische kringen
ervoor te kiezen de amandelboom en de dikke sprinkhaan als beelden van de
ouderdom te beschouwen, aangezien in het eerste geval tijdens de bloei van deze
boom sprake is van een grijze kleur. In het tweede geval gaat het om de gedachte
dat de mens - net als de sprinkhaan - zich niet goed meer kan bewegen, nadat hij
zich volgevreten heeft. Over het algemeen wordt in de andere vertalingen ook van
‘lust’ gesproken, zij het dat de KBS-vertaling en de Franse Darby de laatste zin uit
Prediker 12:5 respectievelijk als ‘de kapperbes helpt niet meer’ en
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‘la câpre est sans effet’ weergeven. Feit is dat binnen de oudtestamentische wereld
2
deze vrucht als een afrodisiacum gold.
De teneur van Prediker 12:5 lijkt duidelijk: er zal een tijd komen waarin de mens
niet meer gevoelig is voor de aangename kanten van het leven. In die zin verwijst
het motto van ‘De achtste plaag’ dus naar een andere topoi uit het Oude Testament
dan de titel. In het eerste geval gaat het om de sprinkhaan als symbool van aftakeling
en ouderdom, in het tweede geval betreft het een verwijzing naar de Joodse
3
ballingschap.
Andere expliciete verwijzingen naar het Oude Testament zijn bijvoorbeeld te lezen
op het moment dat de vader instemmend Prediker citeert met de woorden: ‘er [is]
een tijd van spreken [...] en een tijd van zwijgen’ (vergelijk Wolkers 1981:26 en
Prediker 3:7) en de viering van Pasen. In Exodus wordt het Paasfeest ten tijde van
de ballingschap na de passage van de negende plaag - de duisternis dus beschreven. In hoofdstuk 12 lezen we dat Jahweh zijn volk opdraagt een schaap
of geit te offeren. Met het bloed van deze gedode dieren moeten de Israëlieten hun
deurposten bestrijken, zodat de engel die de eerstgeborenen uit Egypte zal doden
weet waar hij moet binnentreden. Het is een kleine stap om het konijn in ‘De achtste
plaag’ als een vervanging van het offerdier te duiden (vergelijk ook De Wispelaere
1983:103).
Tot slot moet ik nog een tweetal expliciete relaties tussen het Oude Testament
en ‘De achtste plaag’ noemen. Allereerst is er de passage kort nadat de jongen de
sprinkhaan onder de konijnenbout gestopt heeft en de tuin betreedt. Het is mogelijk
hier een allusie naar de bijbelse Adam te lezen. De jongen blijft namelijk onder de
appelboom staan om naar de hemel te kijken (Wolkers 1981:10). Het is waar dat
het bijbelboek Genesis niet van een appelboom spreekt, maar feit is dat de traditie
de boom in de tuin van Eden wel zo heeft geduid. De verwijzing wordt nog explicieter
als we aan het slot van het verhaal lezen dat de vader - evenals Jahweh in het boek
Genesis - iets of iemand aan het zoeken zijn. De Bijbel spreekt in Genesis 3:8 over
het ruisen van Gods voetstappen en over Adam en Eva die zich voor Hem verborgen
houden. Ook de vader in ‘De achtste plaag’ speurt de tuin af, maar het blijft
onduidelijk naar wie of wat hij zoekt. De tweede relatie betreft de verwijzing in ‘De
achtste plaag’ naar Samuel I, 17 en Samuel II, 21:19 dat het bekende gevecht tussen
David en Goliath beschrijft. Dit verhaal kan men in verband brengen met het moment
waarop in ‘De achtste plaag’ de boer een hooivork werpt naar de hoofdpersoon en
zijn vreemde metgezel. De laatste weet - evenals David - zijn aanvaller, een ‘grote
bonkige man’ (Wolkers 1981:24), evenwel door een welgemikte worp met een steen
uit te schakelen. Hoewel Goliath in het bezit was van een zwaard, lans en
kromzwaard, spreekt Samuel II, 21:19 nog slechts van een lans. Het is mogelijk de
uitspraak van de oudere broer aan tafel (‘De koning moet altijd apart eten’, Wolkers
1981:26) als een verwijzing naar het latere koningschap van David te duiden, zij
het dat natuurlijk niet zijn jongere broer, maar de vreemde metgezel de steen wierp.
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De vraag luidt nu hoe we de oudtestamentische achtergrond in ‘De achtste plaag’
moeten interpreteren en daarmee betreden we een terrein waar meer abstracte
kwesties een rol spelen. Men denke aan thema's als schuld en onbegrip. In Wolkers'
werk is geregeld sprake van de volgende structuur: God reageert zijn agressie af
op de vader die deze negatieve energie op zijn beurt aan zijn zoon doorgeeft. Deze
zoon behandelt vervolgens bepaalde dieren in zijn omgeving agressief. Het lijkt hier
om een kettingreactie van machtsvertoon te gaan, waarbij wezens die lager op de
ontologische trap staan meer te lijden hebben onder deze structuur. Ook in ‘De
achtste plaag’ is deze sequentie aanwijsbaar: de vader vreest en eert de straffende
God van het Oude Testament en brengt vervolgens deze beklemmende sfeer over
op zijn zoon en feitelijk ook op de rest van het gezin. Tussen de vader en zijn zoon
staat in Wolkers' verhaal nog de oudere broer, die door middel van pesterijen en
intimidatie ook zijn agressie op de jongen ontlaadt. Tegelijk echter lijdt hij ook onder
de terreur van zijn vader. Duidelijk is dat de vader via het doden van het konijn van
zijn zoon een sfeer van terreur binnen het gezin heeft geschapen. De zoon op zijn
beurt reageert zijn agressie willekeurig af, op een onschuldig dier, en daarmee is
de sequentie van machtsvertoon afgerond. De basis voor dit proces van agressie
ligt in het gegeven dat de mens zichzelf en de lagere wezens principieel als
onvolmaakt of inferieur beschouwt in Wolkers' werk. Deze status is voor veel
personages een vrijbrief om mensen en dieren naar believen te behandelen. De
vader in ‘De achtste plaag’ toont bitter weinig begrip voor zijn kinderen, die hij
voortdurend aan hun tekorten herinnert. Tegelijk ervaart deze man in het verhaal
Gods straffende hand als rechtvaardig, omdat ook hij zijn menselijke natuur als
4
onvolmaakt beschouwt.
De zoon heeft, gezien zijn status in de ontologische trap, een sterke band met de
natuur. Evenals Jahweh, evenals zijn vader handelt hij tamelijk willekeurig ten
opzichte van de aan hem ondergeschikte wezens: sommige zijn uitverkoren,
sommige worden vernietigd. In ‘De achtste plaag’ betreft het hier respectievelijk het
konijn en de kip. Gezien het intensieve contact dat de zoon met de natuur
onderhoudt, is het niet vreemd dat hij de ‘hogere orde’ vanuit de natuurlijke orde
waarneemt. Veel functies en patronen die men aan het dier of in bredere zin aan
de natuur koppelt worden in ‘De achtste plaag’ op de medemens geprojecteerd. Zo
vergelijkt de zoon de kleur van de planken van de voetbaltribune met ‘een roestbruin
dier dat aan het verharen is. Bovenin (de tribune, HvS) zaten twee grote openingen
waardoor soms het geluid kwam alsof een groot beest snel en diep inademde maar
5
dan zijn adem inhield’ (Wolkers 1981:22). Later lezen we: ‘Op de onoverdekte
tribunes leken de mensen boven het gras te zweven als ruiters zonder paard’
(Wolkers 1981:25). Ook de vreemde metgezel wordt meermaals in termen van een
dier of plant beschreven. Zo uit deze jongen bij het monument een ‘vreemde
vogelachtige schreeuw’ (Wolkers 1981:14). Na het bezoek aan de tribunes lezen
we: ‘Alleen zaten op het bleke vlees grote zweetdruppels die niet naar beneden
liepen maar eruit puilden als hars’ (Wolkers 1981:25). Daarnaast valt het
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op hoezeer kleuren een belangrijk onderdeel vormen van de beschrijving van de
werkelijkheid waarin de jongen zich bevindt. Zo lezen we op de eerste twee
bladzijden van ‘De achtste plaag’ over ‘een roodachtig schemer’, ‘paarse aderen’,
een geel uitgeslagen dakgoot, ‘grijze verrotting’, ‘een hard geel oog’ en een ‘blauwe
deksel’.
Als de zoon in ‘De achtste plaag’ tegen zijn vader in opstand komt, kan men dit
- vanuit het bijbelse perspectief - als een nutteloze en aanstootgevende daad tegen
de gevestigde orde duiden. De vader interpreteert dit gedrag ook als opstandig
(vergelijk Van Emelen 1984:13). Ik doel met name op de actie van de zoon met de
sprinkhaan, op zijn uitspraak dat God niet bestaat en op zijn wens dat God vuur uit
de hemel zal laten neerdalen, opdat het konijn weer gaat leven. In het eerste geval
is sprake van een intertekstuele relatie tussen Mozes en de zoon die immers beiden
een plaag over hun vijand afroepen. In ‘De achtste plaag’ vergelijkt de zoon aldus
impliciet de vader met de farao: beiden zetten hun vijanden onder druk. Vandaar
wellicht dat de zoon in Wolkers verhaal telkens de beklemming van het ouderlijk
huis ontvlucht. In de andere gevallen gaat het eveneens om onvrede van de jongen
met de ontologische hierarchie. Gezien de status van de zoon binnen de gevestigde
structuren is het duidelijk dat het hier slechts bij wensdromen kan blijven, want God
en de vader hebben de absolute macht. Dit is ook de expliciete boodschap van de
vader in ‘De achtste plaag’ aan zijn gezin.
Een reële mogelijkheid tot verlichting van het aan de zoon opgelegde patroon ligt
6
voor hem in het ‘doorgeven’ van de agressie aan dieren, in dit geval de kip. Met
deze vaststelling is het zinvol de focus van de interpretatie van ‘De achtste plaag’
te verleggen van de oudtestamentische werkelijkheid naar de psychoanalyse van
Freud. In deze leer geldt dat het individu grotendeels in zijn jeugd gevormd wordt
en dat storingen van seksuele aard tijdens die fase van beslissend belang zijn voor
het latere leven als volwassene. Daarbij speelt een normale afwikkeling van het
zogenaamde Oedipuscomplex een beslissende rol. In ‘De achtste plaag’ hebben
verschillende passages betrekking op het door Freud geformuleerde complex. In
termen van deze psycholoog zou in Wolkers' verhaal sprake zijn van een opstand
van de zoon tegen diens machtige vader met de bedoeling zijn dierbaarste erotische
bezit, zijn vrouw, te bemachtigen. Omdat de toegang tot de moeder rigoureus
7
vergrendeld is, reageert de zoon zijn lusten op een substituut - de kip - af. Als wraak
of als teken van zijn macht doodt de vader omgekeerd het meest geliefde object
van zijn zoon: het konijn. Hoe dan ook is er sprake - conform Freuds leer - van een
liefdevolle band tussen moeder en zoon enerzijds en vader en dochter anderzijds
(vergelijk respectievelijk Wolkers 1981:17, 26 en 16, 17, 21).
Aan de hand van Freuds theorie kan men ook de passages waarin de vreemde
metgezel in ‘De achtste plaag’ tegen het monument van Emma plast en het motief
van de penetratie begrijpen. In het eerste geval is sprake van een verschuiving van
de geslachtsdrift. In het tweede geval kan men het inbrengen van het insect in de
konijnenbout, de actie waarin de jongste zoon een veertje in het haar van zijn
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broer steekt, het tasten in de gaten in de nieuwe broek van de zoon en natuurlijk
de penetratie van de kip fallisch vanuit het model van Freud interpreteren.
De gemeenschappelijke factor in de bijbelse en de Freudiaanse benadering ligt
in het gegeven dat de jongen zich schuldig voelt over de dood van de dieren die in
‘De achtste plaag’ gestorven zijn (vergelijk Wolkers 1981:11, 19). In bijbelse en
Freudiaanse termen is de zoon schuldig, respectievelijk omdat hij onvolmaakt is en
omdat hij zijn moeder begeert (vergelijk ook Van Emelen 1984:13-14). De willekeurige
beslissingen van Jahweh, zoals in het Oude Testament beschreven, krijgen in het
verhaal van Wolkers binnen de Freudiaanse leer dus een seksuele motivatie: vader
en zoon strijden om het bezit van dezelfde vrouw. In ‘De achtste plaag’ ligt het
initiatief van deze strijd in den beginne bij de machthebber: de vader heeft het konijn
van zijn zoon gedood.
Terwijl het Freudiaanse model van de menselijke werkelijkheid op de aanname
rust dat het individu door (onverwerkte) driften (uit het verleden) voortgedreven
wordt, vertrekt de existentiële psychoanalyse van Sartre niet vanuit een causalistisch,
maar vanuit een teleologisch mensbeeld. In de filosofie van deze Franse denker
handelt een persoon niet zozeer onder druk van het verleden, maar wenst hij veeleer
bepaalde doelen in de toekomst te realiseren. Hij kan dit ‘projet’ verwezenlijken,
omdat het individu absoluut vrij is. Daarnaast dient hij een evenwichtige relatie met
zijn medemens op te bouwen, omdat deze ‘ander’ namelijk ook vrij is en dus
bepaalde doelen wil realiseren. Maar - zo betoogt Sartre - de meeste mensen ervaren
deze vrijheid als een te zware last. Het gevolg is de vlucht uit de vrijheid die Sartre
in L'être et le néant [1943] als ‘mauvaise foi’ heeft omschreven. Bijna elke ‘choix
initiel’, de fundamentele keuze die het individu als uitgangspunt voor zijn handelen
neemt en die alleen door zijn medemens geformuleerd kan worden, getuigt volgens
Sartre dan ook van kwade trouw. De vlucht uit de vrijheid kenmerkt zich vooral door
het gegeven dat het individu zichzelf statisch of strikt reactief gedrag oplegt.
Sartre stelt in L'être et le néant vast dat de existentie van de ander vooral als
gevolg van diens blik voelbaar wordt. Als we dit inzicht op ‘De achtste plaag’
betrekken, dan kunnen we vaststellen dat de jongen allereerst met de blik van het
dier geconfronteerd wordt. De sprinkhaan heeft ‘grote glimmende ogen’, het konijn
had ‘lieve donkere ogen’ en de kip kijkt de jongen ‘met een hard geel oog’ aan
(Wolkers 1981:10, 11, 8). In het laatste geval tekent zich al een soort confrontatie
af en het is dan ook opvallend dat de jongen de kip onder het copuleren niet durft
aan te kijken (Wolkers 1981:11). Over het oog van de vreemde metgezel vermeldt
de verteller in ‘De achtste plaag’ dat het lijkt of er geen pupil meer te zien was.
Tijdens het moment dat de vader de sprinkhaan opeet, bijt hij zijn zoon toe: ‘Zit me
niet zo aan te kijken met van die brutale ogen’ (Wolkers 1981:11).
De ‘choix initiel’ van de zoon valt vrij gemakkelijk vast te stellen: het betreft hier
een ‘negatieve’ keuze, namelijk de diepe wens om in zoveel mogelijk opzichten niet
op zijn vader te lijken, een intentie die traditioneel als puberaal omschreven wordt.
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De zoon gaat tijdens het Paasfeest naar een voetbalwedstrijd, beweert onder het
Paasmaal dat God niet bestaat, copuleert met de kip van zijn vader en kiest er dus
voor een lastig kind te zijn. De schuldgevoelens van de zoon zou Sartre interpreteren
als het besef dat hij anders had kunnen handelen en dus vrij was. In zijn filosofie
geldt dat de jongen zichzelf evenwel tot een onvrij ‘ding’ gemaakt heeft, daar hij
uitsluitend reactief gedrag ontvouwt: niet doen wat zijn vader van hem verlangt
(vergelijk ook Rijnsdorp 1966:166). In de mate waarin hij zich afzet tegen zijn vader
manifesteert hij tegelijk zijn afhankelijkheid ten opzichte van zijn verwekker.
De vraag naar de marges en mogelijkheden van de zoon in Wolkers' verhaal
binnen de gevestigde psychologische en religieuze structuren blijft tot aan het einde
actueel. Aan het slot van ‘De achtste plaag’ lezen we: ‘Toen schikte ik de pijp zò
dat de gaten morgenochtend goed zichtbaar zouden zijn’ (Wolkers 1981:28). Hier
is sprake van de wens ontmaskerd - en dus gestraft - te worden en zijn we opnieuw
getuige van een reactieve provocatie. De moeder zal de volgende ochtend
geconfronteerd worden met een lege blik, gesymboliseerd door de evenwijdige
gaten in de broek van haar zoon. De teneur van ‘De achtste plaag’ is helder: de
gevestigde orde lokt een ‘negatieve’ wilsbeschikking uit, het individu imiteert het
gedrag waar de autoriteiten hem dagelijks mee kwellen.
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Eindnoten:
1 Thijs meent dat Wolkers nogal eens onzorgvuldig uit de Bijbel citeert (Thijs 1984:28-29).

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

2 De meest recente Nederlandse vertaling van de besproken passage luidt als volgt:
Je durft geen heuvel te beklimmen
De weg is vol gevaar
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,
de sprinkhaan sleept zich voort
de kapperbes droogt uit.
Uit: NBG/KBS Werk in uitvoering 1998
3 Wolkers' vaststelling dat het citaat de lading van ‘De achtste plaag’ helemaal dekt, kan ik vanuit
mijn exegetische bevindingen niet onderschrijven. Het verhaal gaat niet over de ouderdom, er
is hooguit sprake van een tegenstelling tussen de ideologie van de ouders en die van de jeugd
(vergelijk Boomsma 1983:86-87).
4 Van Emelen typeert de vader in het werk van Wolkers als ‘de aardse belichaming van de
calvinistische God over wie hij voortdurend spreekt’ (Van Emelen 1984:13). De God in Wolkers'
werk is volgens haar een straffende God die geen enkele barmhartigheid toont (Van Emelen
1984:15).
5 Overigens heeft de jongen in ‘De achtste plaag’ een sterke fascinatie voor de ademhaling van
zijn medemens. Het verhaal begint al met de interesse voor de ademhaling van zijn broer, met
wie hij op een kamer slaapt. Als de zoon langs de slaapkamer van zijn ouders loopt, lezen we:
‘Het was of er een warme verstikkende luchtstroom door de gang op kwam. Ik hoorde een zwaar
ademen. Even bleef ik huiverend staan luisteren. Daarna ging ik de trap af naar beneden’
(Wolkers 1981:8). Wellicht kan men deze observatie als een verwijzing naar de ‘ruah Elohim’,
de adem/geest Gods, begrijpen, daar het in beide gevallen om een overweldigende macht, die
huivering bewerkstelligt, gaat.
6 H. Haasse merkt over de rol van dieren in Wolkers' werk op dat ze ‘hetzij als schepsels die een
eigen onmiskenbaar bestaan leiden, waar de mens inbreuk op kan maken, hetzij als lotgenoten
van de mensen in lief en leed’ (Haasse 1984:2) beschouwd worden. Volgens Van Emelen bezien
de hoofdpersonen in diens oeuvre dieren ‘als onderdanige schepsels, wier lot hij in hun handen
houdt’ (Van Emelen 1984:14). Zij zouden zich de macht van de vader aan willen meten en dieren
martelen om de pijn henzelf aangedaan te wreken (vergelijk ook Kroon 1984:21 en De Wispelaere
1983:107). Kroon ziet in Een roos van vlees een soort gedrag van de hoofdpersoon jegens
dieren dat men als ‘wreed en teder’ kan omschrijven (Kroon 1984:24).
7 Wolkers interpreteerde de actie van de jongen als wraak op de vader (vergelijk Boomsma
1983:88).
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Kortaf
Het handschrift-Borgloon. Hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek
(UvA), I A 24 1, m, n. Diplomatische editie bezorgd door Jos Biemans,
Hans Kienhorst, Willem Kuiper en Rob Resoort. Hilversum 2000.
Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden V.
Mit dem fünften Band der Reihe Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de
Nederlanden legen die Bearbeiter eine sehr gelungene und aufwendig gestaltete
Edition einer leider nur fragmentarisch erhaltenen Papierhandschrift des späten 15.
Jahrhunderts vor, die wegen ihres Inhalts und der heute noch zu erschließenden
Gebrauchssituation auf großes Interesse zählen darf. Der Band ist klar gegliedert
in eine Einleitung, in der die notwendigen Untersuchungen und Beschreibungen zur
Handschrift versammelt sind (9-84), den diplomatischen Abdruck des Fragments
unter Beigabe hilfreicher Konkordanzen und Register (87-183) und die Wiedergabe
aller überlieferten Fragmentbestandteile in Originalgröße (189-286); eine englische
Summary und eine deutsche Zusammenfassung ermöglichen auch fremdsprachigen
Interessenten den bequemen Einstieg in die breit angelegte und klar geführte
Diskussion zur Handschrift und ihrem Inhalt.
Die Handschrift Borgloon wurde im späten 15. Jahrhundert vermutlich von einem
anonymen Liebhaber mittelniederländischer Literatur für den eigenen Bedarf
zusammengestellt. Dieser Liebhaber war wahrscheinlich kein professioneller
Buchproduzent und wird kaum seinen Lebensunterhalt als Kopist verdient haben.
Seine Schrift ist bisweilen recht undeutlich, und seine graphische Wiedergabe
einzelner Wörter darf durchaus als eigenwillig gelten (77), was die Herausgeber
dann auch vor besondere editorische Probleme stellte. Er hat drei bzw. vier
ursprünglich selbständige Faszikel (27) mit einer einfachen Kursive einspaltig
beschrieben, bei der einzelne Buchstaben unterschiedlich ausgeführt sein können
(37f.). Die Aufteilung in Faszikel wird auch durch den Wasserzeichen-Befund gestützt.
Allerdings handelt es sich bei unserem Manuskript dennoch nicht um ein Konvolut,
sondern um eine Sammelhandschrift (27).
In seinem ersten Faszikel überliefert unser Manuskript Teile des Romans Jonathas
ende Rosafiere des 14. Jahrhunderts, zu deren besserem Ver-
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ständnis die Herausgeber ihrer Einleitung eine kurze Inhaltsangabe inserierten (10).
Der zweite Faszikel tradiert Teile des mittelniederländischen Roelantslied aus dem
13. Jahrhundert, die mit ihren 562 überlieferten Versen das umfangreichste Fragment
dieses Textes darstellen (23, 10). Die Lücken zwischen den einzelnen Teilen der
beiden poetischen Werke haben die Herausgeber in ihrem diplomatischen Abdruck
durch knappe Inhaltsangaben geschlossen. Der dritte Teil überliefert schließlich
Lieder und Spottverse; zwei kleinere Texte sind auf freiem Raum des zweiten
Faszikels hinter dem Roelantslied eingetragen. Neben einigen Unikaten tradiert die
Handschrift Borgloon hier etwa die älteste Redaktion des Gedichts ‘Vander mollen
feeste’ des Anthonis de Rooveres (15). Unser unbekannter Literaturliebhaber hat
seine Niederschrift in den späten siebziger und den achtziger Jahren des 15.
Jahrhunderts vermutlich in Borgloon angefertigt (20, 44-46).
Die Nachwelt scheint der einfachen und schmucklosen Handschrift kein sehr
großes Interesse entgegengebracht zu haben. Noch im 16. Jahrhundert wurden die
auf uns gekommenen Teile des Manuskripts als Bindematerial für ein Kirchenregister
verwandt (49), die der Lütticher Professor und Bibliothekar Jozef Daris vermutlich
im Jahr 1860 im Archiv der St. Odulfus-Kirche in Borgloon entdeckte (51f.).
Jan-Hendrik Bormans machte diesen Fund bekannt und sortierte die ausgelösten
Fragemente nicht ganz korrekt in die drei Umschläge ein (22f.), die jetzt unter der
Signatur I A 24 fortlaufend mit l, m und n bezeichnet sind; l korrespondiert im
wesentlichen mit dem zweiten Faszikel, m mit dem ersten und n mit dem dritten
bzw. den beiden letzten Faszikeln. 1889 wurden die Fragmente der
Universitätsbibliothek in Amsterdam geschenkt. Nach Auffassung der Herausgeber
dürfte unsere einfache Handschrift für die Verbreitung literarischer Werke am
Ausgang des 15. Jahrhunderts repräsentativer sein, als es die Überlieferungslage
vermuten läßt (63).
Neben dem gewissenhaften Abdruck der Handschrift haben die Herausgeber in
ihrer umfangreichen Einleitung nicht nur einen präzisen und lesenswerten
Untersuchungs- und Beschreibungsteil vorgelegt, sondern auch die Linien der
Geschichte der Handschrift und ihrer Erforschung nachgezeichnet. Zudem haben
sie ihre Editionsprinzipien im einzelnen erläutert und ihren Umgang mit den
‘Richtlijnen voor de uitgave van Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de
Nederlanden’ ausführlich begründet. Für die Erforschung der literarischen Situation
in den Niederlanden des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit
stellt der vorliegende Band eine große Bereicherung dar.
W. Günther Rohr

A. Stroobant en I. Spijker, ‘Een paard uit de duizend’. Het Ros Beiaard
in woord en beeld. Rotary Dendermonde, 2000.
Ter gelegenheid van de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang te Dendermonde op
28 mei 2000 heeft de Rotary Club Dendermonde een boek uitgege-
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ven over het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen. Het bevat vijf hoofdstukken.
Het eerste behandelt het verhaal van de Heemskinderen. Het beschrijft hoe dit
verhaal zich vanaf de dertiende tot aan de twintigse eeuw in de Nederlanden
verspreidde en hoe er op gereageerd werd; vervolgens hoe het zich over Europa
verspreidde en tenslotte op welke wijze het zich in de twintigste eeuw nog in de
Nederlanden manifesteerde. Het tweede hoofdstuk schetst de geschiedenis van de
Dendermondse ommegang. Het derde beschrijft hoe het Ros Beiaard en de
Heemskinderen optraden in andere ommegangen in de Nederlanden. De informatie
over die ommegangen is zeer uitgebreid. Er is geen sprake van pure concentratie
op het hoofdthema. Het vierde hoofdstuk is een foto-impressie van de Dendermondse
ommegang uit 1990 en het vijfde is een zeer uitgebreid overzicht van de iconografie
van het Ros Beiaard. Het begint bij miniaturen en houtsneden en gaat vandaar over
naar boekillustraties tot op de dag van vandaag. Dan volgen postzegels,
beeldhouwwerken, gevelstenen en uithangborden, grafiek, affiches, reclame,
schilderijen, metaalwerk, textiel, marionetten en eetbare vormen en alles wat
daarmee samenhangt.
Het boek is in eerste instantie gemaakt voor de Dendermondense context maar
het heeft veel te bieden voor (medio)neerlandici, folkloristen en mensen
geïnteresseerd in ommegangen. Het biedt namelijk erg veel goede informatie over
de overleverings- en receptiegeschiedenis van het verhaal van de Heemskinderen
in de Nederlanden en over een deel van de ommegangstraditie in dit deel van
Europa. Bij mijn weten is met betrekking tot de Middelnederlandse overlevering
alleen van het Reynaertverhaal de Europese overlevering beter beschreven en van
geen enkel ander Middelnederlands verhaal is zo helder en compleet aangegeven
hoe het heeft doorgeleefd, op welke verschillende manieren mensen in de Lage
Landen er op hebben gereageerd en welke vormen zij hun reacties hebben gegeven.
De tekst van de hoofdstukken beschrijft dit helder en informatief. De zeer vele,
uitstekende illustraties vormen daarbij een prima ondersteuning. Iconografisch is
dit boek een ware schatkamer. En door de wijze van uitgeven is het niet alleen een
informatief boek geworden, maar ook een dat met plezier vele malen bekeken kan
worden.
Het hele boek is ook in PDF-formaat te vinden op een bijgeleverde cd-rom. Dit is
het enige aspect van de onderneming dat ik niet zo geslaagd vind. De elektronische
illustraties zijn (met opzet?) niet van heel hoge kwaliteit. Het is wel handig dat de
tekst elektronisch doorzoekbaar is, maar ik had de cd-rom graag ingeruild voor een
echt register. De gebruiker moet nu zijn trefwoorden zelf bepalen en de onderlinge
relaties tussen trefwoorden moet hij zelf construeren. Een goed register zou de
wetenschappelijke bruikbaarheid van het boek zeker verbeterd hebben. Maar
potentiële lezers moeten zich door dit punt van kritiek niet laten afschrikken. Ook in
deze vorm is er veel te leren en veel te genieten.
Het boek kan besteld worden door € 47,10 over te maken op bankrekening

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

235
Fortis bank Aalst - nummer 293-0170370-93 van Rotary Dendermonde.
Paul Wackers

Writing the history of women's writing. Toward an international
approach. Onder redactie van Suzan van Dijk, Lia van Gemert en Sheila
Ottway. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Verhandelingen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 182.
Amsterdam, 2001. ISBN 90-6984-293-9, € 45,80.
Als vervolg op het overzichtswerk Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen
uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar (1997)
onder hoofdredactie van Riet Schenkeveld-van der Dussen werd in september 1998
door de KNAW een internationaal congres georganiseerd over het vrouwelijk
schrijverschap in West Europa. Specialisten uit verschillende landen presenteerden
de nieuwste inzichten in dit vakgebied. Hun lezingen zijn nu gebundeld in Writing
the history of women's writing. Toward an international approach.
De bundel bestaat uit drie delen, afgewisseld met korte tekstfragmenten van
Nederlandse schrijfsters en vertalingen daarvan in het Engels of Frans. In deel I,
‘The history of women's writing’, is de focus gericht op het werk van vrouwen en de
sociaal-maatschappelijke context waarin het ontstond. Het eerste artikel is vooral
bedoeld voor lezers die de Nederlandse taal niet beheersen: een (Engelstalige)
samenvatting van de inleiding van Met en zonder lauwerkrans door Riet
Schenkeveld-van der Dussen. Vernieuwend zijn vooral de artikelen over het
vrouwelijk schrijverschap en natievorming, een onderwerp dat in Nederland tot nog
toe weinig aandacht heeft gekregen. Het thema komt zijdelings aan de orde bij Piet
Couttenier in zijn bespreking van het werk van de negentiende-eeuwse Jeanette
Delcroix uit Vlaanderen. Moira Ferguson wijdt haar gehele artikel eraan. Ze laat op
boeiende wijze zien dat in Engeland in de achttiende eeuw meerdere schrijfsters
zich uitlieten over het Britse imperialisme; enkelen van hen waren zelfs zeer kritisch
over de kolonisatie.
Deel II, ‘Writing women's literary history’, bespreekt de manier waarop er in het
verleden geschreven is over vrouwelijke auteurs. Een voorbeeld daarvan is de
bijdrage van Maria-Theresia Leuker, waarin zij reconstrueert hoe mannen in de
negentiende-eeuw schreven over vrouwelijke auteurs uit vroegere eeuwen. Het
blijkt dat vaak hun uiterlijk en de zorg die zij besteedden aan hun gezin en
huishouden aandacht krijgen. Met name de zussen Anna en Maria Tesselschade
Roemers Visscher worden in die tijd naar voren geschoven. Maaike Meijer betoogt
in haar inspirerende artikel over Hélène Swart dat het belangrijk is om het mannelijke
discours te betrekken in het onderzoek naar schrijfsters. Wat melden zij over deze
vrouwen en hoe kunnen hun uitspraken verklaard worden? Op deze manier krijgen
we niet alleen zicht op constructies van vrouwelijkheid, maar tevens op die van
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mannelijkheid. Dit tweede deel bevat ook artikelen waarin verslag wordt gedaan
van de stand van zaken op het gebied van de historiografie. Petra Broomans besteedt
aandacht aan de criteria van de editeurs van een onlangs verschenen meerdelig
overzichtswerk over Scandinavische schrijfsters en zet die af tegen de
uitgangspunten van de redactie van Met en zonder lauwerkrans. Cornelia Niekus
Moore geeft een rondgang langs het onderzoek dat de laatste jaren in Duitsland is
verricht.
Het laatste deel van Writing the history of women's writing, ‘Broader approaches
in literary historiography’, bevat bijdragen die laten zien dat de bestudering van
vrouwenliteratuur gebaad is bij een brede blik; vrouwelijke auteurs verkeerden
immers niet in een isolement. Kate Flint betoogt dat er in het onderzoek naar
vrouwelijke auteurs ook ruimte moet zijn voor de vrouwelijke lezer. Geraldine
Sheridan en Paul Hoftijzer vragen achtereenvolgens aandacht voor vrouwen in het
boekbedrijf in Engeland en Nederland. Lia van Gemert pleit voor onderzoek naar
de Europese context van het vrouwelijk schrijverschap in Nederland en Riet
Schenkeveld-van der Dussen geeft daarvan een voorproefje in een artikel waarin
ze enkele overeenkomsten en verschillen tussen Nederlandse schrijfsters en hun
collega's elders in West Europa analyseert.
Juist die artikelen waarin de resultaten uit Met en zonder lauwerkrans in een
internationale context worden geplaatst, zijn interessant omdat daarin duidelijk wordt
hoe bijzonder of vergelijkbaar de Nederlandse situatie was. Zo zet Suzan van Dijk
de tekstproductie van vrouwen in Frankrijk af tegen die in Nederland. Het blijkt dat
schrijfsters uit de verschillende landen zich op uiteenlopende genres richtten. Doordat
de meeste buitenlandse sprekers van te voren geen kennis hadden kunnen nemen
van de (vrijwel allemaal in het Nederlands gepubliceerde) studies over Nederlandse
schrijfsters, kwam het internationale kader tijdens het congres gedurende de
discussies na de lezingen pas goed op gang. Het bleek dat een breed, internationaal
kader de mogelijkheid bood om vrouwenliteratuur uit de verschillende landen beter
te plaatsen. Het is jammer dat dat deel van het congres maar weinig weerslag heeft
gevonden in de gebundelde artikelen. Daardoor blijven sommige bijdragen op
zichzelf staan, zonder aandacht voor de dwarsverbanden die er te trekken zijn.
Neemt niet weg dat met deze bundel een eerste belangrijke stap gezet is naar een
internationale benadering van de Nederlandse vrouwenliteratuur uit de vroegmoderne
tijd.
Annelies de Jeu

Jaap Grave, Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van
Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914. Nijmegen: Vantilt
2001. 360 pp., € 22, 50.Toen Nederland en Vlaanderen in 1993 op de boekenbeurs van Frankfurt
Schwerpunkt waren, brak de Nederlandstalige literatuur in Duitsland door, maar
niet voor het eerst. Een eeuw eerder was er sprake van een ver-
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gelijkbare situatie in de literaire betrekkingen tussen het Duitse en het Nederlandse
taalgebied. Tussen 1890 en het jaar dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, 1914, stond
in Duitsland met name de nieuwste literatuur uit Nederland sterk in de belangstelling,
zoals niet alleen uit de vele vertalingen blijkt, maar ook uit voorwoorden,
toneelopvoeringen, overzichtswerken, bloemlezingen en talrijke recensies en artikelen
in een groot aantal tijdschriften van uiteenlopende signatuur. Hoe dat proces van
voorlichting, propaganda en distributie werkte, laat de neerlandicus en vertaler Frank
Grave zien in zijn studie Zulk vertalen is een werk van liefde, waarop hij aan de
universiteit van Gent promoveerde.
Het boek telt twee delen. Het eerste bevat twee introducerende hoofdstukken,
waarin onder meer de politieke, culturele en maatschappelijke kaders worden
geschetst waarbinnen een viertal prominente en representatieve personen hun
bemiddelende literaire activiteiten in het Duitse Rijk ontplooiden. Het tweede deel
is de kern van Grave's studie en behelst de vier hoofdstukken die gewijd zijn aan
deze ‘bemiddelaars’. Dat zijn Paul Raché, Wilhelm Spohr, Else Otten en Otto Hauser.
Het boek wordt gecompleteerd met ruim honderd bladzijden met daarin de noten,
lijsten van geraadpleegde tijdschriften en van publicaties van de vier protagonisten,
een bibliografie en een personenregister.
In grote lijnen is de opzet van de hoofdstukken van deel 2 dezelfde. Zowel aan
de hand van een omvangrijk corpus opstellen en besprekingen van de vertalers uit
vele periodieken, als van veelal hier voor het eerst gepubliceerd archiefmateriaal,
bijvoorbeeld correspondenties, schetst Grave een gedetailleerd panorama van de
veelzijdige activiteiten op grond waarvan de vertalers terecht bemiddelaars worden
genoemd. Naast het schrijven over Nederlandstalige literatuur in artikelen en kritieken
onderhielden ze als een literair agent het contact tussen auteur en uitgever,
verzorgden ze de publiciteit, organiseerden ze lezingen, probeerden toneelstukken
bij theaters onder te brengen, zochten recensenten voor hun vertalingen en schrapten
in voorkomende gevallen met toestemming van de schrijver die passages die ze
voor het Duitse publiek ongeschikt achtten. Zo ging Couperus ermee akkoord dat
de vertaler de Kleinmalerei van zijn beschrijvingskunst supprimeerde teneinde
tegemoet te komen aan een Duitse literaire behoefte aan beweging, gebeurtenis
en handeling. Pas in 1912 tekende Nederland de Berner Conventie, een verdrag
dat de rechten van de schrijver in het buitenland beschermde. In het grootste deel
van de door Grave behandelde periode kon de Nederlandse literatuur nog worden
vertaald zonder de auteur daarvan op de hoogte te stellen of hem er een vergoeding
voor te geven. Het is deze anarchistische omstandigheid die ertoe bijdroeg dat de
contacten tussen Nederlandse schrijvers en hun Duitse vertalers nogal eens
moeizame affaires werden die in het teken stonden van financiële kwesties.
Meningsverschillen over contracten, declaraties, honoraria en tantièmes beheersen
de royaal geci-
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teerde fragmenten uit de briefwisselingen in hoge mate, wat in de regel weinig
enerverende lectuur oplevert. Het is jammer dat Grave relatief veel aandacht besteedt
aan de strategische en zakelijke kanten van de contacten waarvan het vertalen toch
de essentie is, terwijl er nauwelijks wordt ingegaan op de aard en de kwaliteit van
die vertalingen. Grave geeft daarover geen oordeel. Hij volstaat met het citeren van
enkele poëticale uitspraken van de vertalers zelf en het signaleren van bijvoorbeeld
enige positieve en negatieve reacties op de Multatuli-vertalingen van Spohr. Tegen
het licht van zijn eigen evaluatieve terughoudendheid is Grave' s verwijt aan Jan
Fontijn dat hij zich uitspreekt over de kwaliteit van Ottens Van Eeden-vertalingen
zonder inhoudelijke argumentatie dan ook tamelijk ongerijmd.
Aan het slot van zijn studie benadrukt Grave de pluriformiteit van de posities van
de vier bemiddelaars. En inderdaad: Grave overtuigt stellig in zijn beeld van een
opmerkelijke diversiteit in hun ideologisch-politieke overtuigingen, in de motiveringen
van hun werkzaamheden, in hun visie op de Nederlandse taal en cultuur. Zo
vertaalde de liberaal Paul Raché werk van Couperus (onder andere Noodlot in 1892)
en Heijermans als proeven van een nieuwe literatuur die brak met de
onbeduidendheid die kenmerkend zou zijn voor de Nederlandse letterkunde na
Vondel. De meer progressieve Wilhelm Spohr vertaalde Multatuli niet alleen uit wat
hij noemde het Nederduits op grond van literair-esthetische overwegingen, maar
vooral omdat hij in Multatuli's werk een voortzetting zag van zijn eigen politieke strijd
tegen maatschappelijk onrecht en voor emancipatie van de zwakken. Voor de uiterst
productieve Else Otten was vertalen haar broodwinning. Ideologische motieven
liggen dan ook niet ten grondslag aan haar vertalingen van Couperus en Van Eeden.
Niettemin zal de thematiek van de vrouwenemancipatie een rol hebben gespeeld
bij haar vertaling van de ook in Duitsland in commerciële zin succesvolle feministische
tendensroman Hilda van Suylenburg van Cécile Goedkoop-de Jong van Beek en
Donk. Otto Hauser tenslotte, over wie Grave in 1998 in dit tijdschift publiceerde
(jaargang 3, p. 42-57), is met zijn biologische rassentheorieën te beschouwen als
een kwartiermaker van het nationaal-socialisme. Met behulp van criteria als haarkleur,
schedelbouw, naam en godsdienst selecteerde hij de dichters wier werk hij vertaalde
om er de superioriteit van het Noordse ras mee te bevestigen...
Hans Anten

Anneke van Luxemburg-Albers, Betreft Bint: Bint van Bordewijk
modernistisch bekeken. Z.pl., 2002. 233 pagina's. Prijs: € 22.50.
(Verkrijgbaar bij boekhandel Athenaeum Amsterdam)
Bint, de korte roman van F. Bordewijk uit 1934, is een literaire gebeurtenis en een
fascinerend fenomeen in de Nederlandse cultuur; het boek is de eerste succesvolle
modernistische
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Nederlandse roman. Deze kwalificaties zijn afkomstig uit Betreft Bint: Bint van
Bordewijk modernistisch bekeken, de studie waarop Anneke van Luxemburg-Albers
in maart 2002 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde. De talloos vele
reflecties op Bint laten zien dat Bordewijks derde roman een intrigerende en in
sommige opzichten controversiële tekst is die ‘leeft’. Niet in de laatste plaats heeft
de auteur dat effect bereikt door, wat hij noemde, de ‘kracht van het zwijgen’: het
expliciteren van verklaringen en uitleg achtte Bordewijk in die tijd een voetval voor
de gemakzucht van de luie lezer. De meeste schrijvers, aldus Bordewijk in een
interview uit 1935, ‘maken 't het publiek te makkelijk: het is misschien wel gewenst,
maar het is niet strikt noodzakelijk, dat men over hun boeken nadenkt. Dit is bij mijn
boeken wèl een vereiste, aangezien met de laatste bladzij de oplossing er niet is:
die moet de lezer zelf vinden, fantaseren’. Bordewijk doet hier een modernistisch
appèl op de lezer die zich geactiveerd weet door intrinsieke meerduidigheid. Het is
onder meer deze tekstuele ambiguïteit die ervoor zorgt dat de roman ‘gymnastiek
voor het brein van de lezer’ is, om het te zeggen in de woorden van Bints protagonist
leraar De Bree.
Met een vijftal artikelen, gepubliceerd tussen 1990 en 1999, leverde Anneke van
Luxemburg een substantiële bijdrage aan de permanente discussie over Bint. Het
zijn deze teksten, aangevuld met haar in 2001 in het tijdschrift Literatuur verschenen
artikel over het verhaal ‘Keizerrijk’, die gebundeld de inhoud uitmaken van de hier
besproken studie. Uiteraard zijn de zes artikelen voor deze gelegenheid bewerkt,
zij het niet alle in dezelfde mate, maar het resultaat daarvan kan moeilijk in alle
opzichten geslaagd heten.
Betreft Bint bestaat uit acht hoofdstukken, inclusief de preambule waarvoor de
beschouwing over ‘Keizerrijk’ de basis vormt. De zeven aan Bint gewijde
hoofdstukken presenteren het hybride panorama van evenzo vele aspecten van de
roman, ‘steeds vanuit een ander theoretisch gezichtspunt en met een andere
methode’. Hoewel de theoretische en methodologische verscheidenheid minder
groot en zwaar is dan in deze uitspraak gesteld wordt, is het parcours stellig
veelkantig.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop Bint in de recente
literatuurgeschiedschrijving is benaderd (hoofdstuk 2) en aan de receptie van
tijdgenoten en latere, veelal academische literatuurbeschouwers (3). Dan volgt het
verslag van een close reading van Bints eerste hoofdstuk (4). Vervolgens wordt
Bints pedagogiek besproken in de context van enige contemporaine visies op
onderwijs en opvoeding (5), staan de negen vrouwelijke personages in Bint centraal
(6) en komen enige intertekstuele excursies aan bod (7). Het achtste hoofdstuk is
gewijd aan de rijke metaforiek van de roman, waarna de belangrijkste bevindingen
van het onderzoek in een korte conclusie worden samengevat.
Als gezegd fungeert een verhandeling over ‘Keizerrijk’ uit de verhalenbundel De
wingerdrank (1937) als begin van deze studie over Bint. Van Luxemburg
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legt zo niet alleen het accent op wat stellig een thematische kern van Bordewijks
oeuvre is: de angst van mannelijke personages voor lichamelijkheid en voor de
vrouw. Ook kan ze aldus demonstreren dat deze thematiek ten dele op
psychomachische wijze gestalte krijgt: de zielenstrijd van het hoofdpersonage wordt
in een deel van het verhaal veraanschouwelijkt door bijfiguren, locaties en
gebeurtenissen. Het is met name de Belgische neerlandicus Michel Dupuis die de
moderne varianten van deze oude methode in veel publicaties bekendheid heeft
gegeven. Van Luxemburgs constatering dat Dupuis niet uitlegt wat de term
psychomachia betekent en wat de relatie ervan is met Prudentius' allegorie
Psychomachia is overigens onterecht: zo'n bewering verraadt vooral dat de schrijfster
geen gebruik heeft gemaakt, of kennis heeft genomen van secundaire literatuur
waarin die informatie wèl wordt gegeven.
De zeven hoofdstukken over Bint bevestigen vanuit verschillende invalshoeken
het beeld dat in enige contemporaine en veel latere reflecties domineert: de roman
is een superieure proeve van modernistisch proza. En met ‘modernistisch’ wordt
dan ‘(historisch) avant-gardistisch’ bedoeld, want vooral expressionisme, kubisme
en constructivisme zijn de bewegingen die convergeren in de literaire theorieën van
het tijdschrift De stijl (1917-1928) en zijn redacteur Theo van Doesburg, opvattingen
waaraan de praktijk van Bordewijks korte romans uit de jaren dertig - Blokken,
Knorrende beesten en Bint - in hoge mate verwant is. Volgens Van Luxemburg ging
Bordewijk zelfs bij De stijl te rade voor zijn stilistische en compositorische
experimenten, maar die formulering suggereert een bewuste beïnvloeding die
vooralsnog niet bewezen is. Bordewijks verwantschap met de poëticale principes
van Van Doesburg staat in Van Luxemburgs bespreking van de receptie en de
literatuurgeschiedschrijving centraal. Ze geeft niet aan welke criteria zijn gehanteerd
voor de selectie van de receptiedocumenten; opmerkelijk is het evenwel dat enige
studies niet gesignaleerd worden die juist in het kader van de avant-garde interessant
zijn, zoals Bomhoff in Wending 1955/1956, Dautzenberg in Spiegel der letteren
1979, Bronzwaer in Tirade 1981, Bakker in Spiegel der letteren 1995 en Rutenfrans
in Naar hoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur uit 1998.
Met de minutieuze close reading van de twee pagina's van het eerste hoofdstuk
expliciteert Van Luxemburg overtuigend hoezeer Bint ook een veelzijdig talig
kunstwerk is dat de aandacht op zichzelf richt en de lezer dwingt tot een actieve rol.
Ook Van Luxemburgs tekst vestigt de aandacht op zich, zij het onbedoeld, door een
zekere stilistische onevenwichtigheid en terminologische onvastheid. Zeer lange,
veelregelige zinnen, vooral voorkomend in de hoofdstukken die teruggaan op de
oudere artikelen, contrasteren opvallend met een welhaast Bordewijkiaanse
uitdrukkingsconcentratie. En wat betreft de analytische terminologie: niet altijd is,
naar ik vermoed, even scherp gelet op het onderscheid tussen
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de hiërarchisch verschillende niveaus van de verteller en de abstracte auteur. Zo
stelt de schijfster: ‘In de keuze van de naam van de geleerde vrouw: Schuurman,
lijkt de verteller commentaar op de Bree's opinies te geven’, terwijl de verteller toch
niet de instantie is die namen kiest. Daarbij komt dat uitspraken over hetzelfde
onderwerp niet altijd consistent zijn of lijken te zijn. Een constatering als ‘De verteller
levert psychologisch commentaar’ is lastig te rijmen met wat enige bladzijden verder
wordt beweerd: ‘De psychologie van de hoofdpersonen wordt niet verteld maar
uitgebeeld.’
Een verrassende tegenstelling met de tekstimmanente excursie vormt de
mimetische lezing van de toespraken waarmee Bint bijdraagt aan een eigentijds
debat over het onderwijs in Nederland. Dat gezinsontwrichting en gezagsondermijning
in de jaren dertig het noodzaakte de opvoeding van leerlingen tot zelfstandige en
daadkrachtige individuen met vergaande tucht en gehoorzaamheid ter hand te
nemen, dat pedagogisch beginsel deelde Bint met vooraanstaande opvoeders en
tijdgenoten als Ph. Kohnstamm en Koos Vorrink. Een markant verschil tussen hen
en Bint is echter dat de schooldirecteur een fanaticus is voor wie barmhartigheid,
mededogen en naastenliefde niet tellen. Hij overdrijft een deugd, zou Bordewijk
zeggen, en dat voert in het werk van deze auteur steevast tot de ondergang.
In de beschouwing over de negen vrouwen in Bint interpreteert Van Luxemburg
een deel van de roman met succes als een psychomachie. Evenals in ‘Keizerrijk’
staat die methode in dienst van de overwinning op een psychose, nu van leraar De
Bree, een psychose die elders in De wingerdrank treffend ‘een hydrofobie voor de
vrouw’ wordt genoemd. Overigens zou een duidelijke vermelding van
schatplichtigheid aan het werk van Harry Scholten op zijn plaats zijn geweest waar
Van Luxemburg De Bree's fascinatie voor Bints tuchtsysteem in verband brengt met
de mechanismen van verdringing, projectie en compensatie die in dit personage
zijn te onderkennen.
Bordewijk, zo bleek, wenste voor Bint een actieve lezer. Hij liet daartoe geen
middel onbenut. Aan het slot van haar studie demonstreert Van Luxemburg de
effectiviteit van de middelen intertekstualiteit en metaforiek. Verhelderend is vooral
het commentaar op de allusies die Bordewijk zelf ‘onmiskenbaar’ zal hebben bedoeld,
bijvoorbeeld de verwijzing naar het gedachtegoed van Nietzsche via formuleringen
als deze van Bint: ‘Men moet de cirkelgang durven gaan’, of deze uitspraak van
leraar Remigius over Bint: ‘Ik vind hem niet goed of slecht, maar superieur.’
Al met al is Van Luxemburg erin geslaagd de veelsoortige rijkdom van Bint als
avant-gardistische tekst te belichten. Niettemin toont haar boek enige nog niet
gesignaleerde mankementen die afbreuk doen aan de hommage aan Bint en
Bordewijk die de schrijfster beoogde.
Er komen nogal wat hinderlijke druk- en spellingsfouten voor, niet alleen in namen
- Pijke in plaats van Pyke, Vugt in plaats van Vugs - maar ook in een
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begrip als conjunctie dat telkens als coniunctie gedrukt is. Van andere orde zijn de
kleine inhoudelijke onjuistheden. Zo wordt ten onrechte gesteld dat Van den Toorn
1987 Bordewijk niet noemt, dat Marsman een schrijver van Het getij was en redacteur
van Forum, en dat Anten Bordewijks stijl generaliserend als surrealistisch typeerde.
Een groter ongerief geeft het bibliografisch apparaat, dat door zijn talrijke
onvolkomenheden de lezer weinig behulpzaam kan zijn. Zo zal hij Van Deyssel
1894 uit voetnoot 125 niet in de literatuurlijst aantreffen, evenmin als Vestdijk 1948
uit noot 33. Van Alphen 1988, p. 73-94 uit noot 150 is in de bibliografie opgenomen
als De canon onder vuur, maar dit boek verscheen in 1991 en op de betreffende
bladzijden staat geen tekst van Van Alphen. Enzovoort. Weinig secuur is het ook
dat de literatuurlijst vele titels bevat die in het boek nergens zijn terug te vinden.
Tot de tekortkomingen die echt van de eerste orde zijn, behoren de talrijke fouten
in de meeste citaten uit Bint. Nota bene in een proefschrift dat een prominente plaats
heeft ingeruimd voor close reading is het merendeel van de Bint-citaten defect
vanwege ontsporingen op het niveau van interpunctie, spelling, woorden,
woordvolgorde en zinnen. Wat is er mis gegaan dat deze citaten zo in het boek
terecht zijn gekomen? De bron is de facsimile-uitgave van de eerste druk van Bint,
verschenen in 1984. De paar voorbeelden spreken voor zich. ‘Mijn buurman heeft
een grammofoon met jazzplaten, negerjazz. Ik luister altijd. Het is niet mooi, het is
meer. Het is hortend, verscheurd, oer.’ Dezelfde passage bij Van Luxemburg luidt:
‘Mijn buurman heeft een grammofoon met jazzplaten, negerjazz. Ik luister altijd. Het
is niet mooi. Het is hortend, oer.’ ‘De Bree zag het opeens. Bint stond doodstil, hij
schommelde even naar voren, naar achteren.’ Dat wordt in het proefschrift: ‘De Bree
zag het opeens. Hij schommelde even naar voren, naar achteren.’ Het fragment ‘Hij
stond moeilijk op, hij rekte zich eens. Zijn blik was al haast weer gewoon’ is
getransformeerd tot ‘Hij stond moeilijk op. Hij rekte zich eens. Zijn blik was haast al
weer gewoon.’; ‘raisonneerde’ wordt ‘raisoneerde’, ‘substantie’ wordt ‘substanties’,
‘vluchtten’ wordt ‘vluchten’. Ook zijn stilzwijgend verbeteringen aangebracht:
‘commissionnair’ wordt ‘commissionair’ en ‘concierge’ krijgt de correcte spelling
‘conciërge’. Enzovoort.
Nee, mooi is het niet. Met een zorgvuldig gecorrigeerde handelseditie van deze
studie kan mevrouw Van Luxemburg zich revancheren. Pas dan kan er sprake zijn
van een waardig eerbetoon aan Bordewijk en zijn roman.
Hans Anten
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Periodiek
Bzzlletin 31 (2002) 280 wordt niet echt als themanummer gepresenteerd, al staat
wel duidelijk de literaire essayistiek centraal. Er is aandacht voor het onzekere
Forum-essay, en er staan beschouwingen, of zoals de redactie ze noemt, ‘portretten’
in over S. Dresden, Jeroen Brouwers, Cyrille Offermans, Stefan Hertmans, Joost
Zwagerman, Patricia de Martelaere en Piet Meeuse.
Net verschenen, Canadian Journal of Netherlandic Studies XXI (2001) 1, let wel:
het lentenummer. Daarin een tijdschriftbespreking van een nummer van het tijdschrift
Callaloo uit 1998. Neerlandistiek over de oceaan heeft geen grote haast. Met artikelen
over Anna Blaman, Jan Steen en Carel van Mander.
Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weijerman 24 (2001) 3 besteedt
veel aandacht aan de naamgever van de stichting, Weijerman. Eva Boom schrijft
over Weijermans denkbeelden over kunst. Haar artikel wordt gevolgd door enkele
kortere bijdragen, onder andere van Ben Broos over Weijerman en ‘Wackerbaart’,
een vermeend fictief personage uit Weijermans werk, die echter een werkelijk geleefd
hebbende kunstkoper blijkt te zijn geweest. Daarnaast nog een uitvoerig artikel over
‘De onkenbare werkelijkheid van Doctor Schasz of: De Enigma-variaties van Gerrit
Paape’. Kloek laat zien dat de identiteit van Doctor Schasz als literair personage,
als reële auteur en als pseudoniem voor één of meer andere auteurs verbrokkeld
is en zich niet tot één persoon laat herleiden.
In Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weijerman 25 (2002) 1 staat
de radicale Verlichting centraal, waarover Jonathan Israël schreef in Radical
Enlightenment (Oxford 2001), een boek dat in dit nummer dan ook uitvoerig
besproken wordt in een recensie-artikel van Henri Krop. De radicale Verlichting ging
aan Italië niet voorbij. Leen Spruit schrijft over een Napolitaanse prins die een
radicaal werk schreef over thema's als de exegese van Genesis, de ouderdom van
het schrift en de oorsprong van de mens. De vorstelijke schrijver strooit in zijn werk
met citaten van verboden of op zijn minst zeer ‘verdachte’ auteurs, wat tot gevolg
had dat zijn eigen werk al snel na publicatie ook verboden

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

244
werd. In de Nederlanden ontstond aan het begin van de achttiende eeuw rond Den
Hemel op Aarden van de predikant Frederik van Leenhof een controverse die veel
aandacht trok. Michiel Wielema schrijft over Leenhofs omstreden verhouding tot het
spinozisme. ‘Leven en bedrijf van Timotheus ten Hoorn (1644-1715)’ staan centraal
in een artikel van Frank Peeters. Hij spitst zijn verslag vooral toe op de financiële
problemen en de controversiële uitgaven van Ten Hoorn. Het nummer bevat ook
een recensie-artikel over het deel 1800 uit de IJkpunten-reeks, door W.R.D. van
Oostrum. Zoals gewoonlijk wordt het nummer afgesloten met een groot aantal
signaleringen en boekbesprekingen.
Ons erfdeel 44 (2001) 5, voor wie wil lezen over ‘de onttakeling van het middelbaar
onderwijs in Nederland’ (J.A. Dautzenberg), de actualiteit van Erasmus (Luc
Devoldere), van en over J.C. Noordstar (gedichten, ingeleid door Anton Korteweg),
Antilliaanse literatuur (Wim Rutgers), Miguel Declercq (Dietlinde Willockx), Willem
van Toorn (Cyrille Offermans), Robert Anker (G.F.H Raat), en, het is niet anders,
vele anderen.
Op het omslag van Optima 19 (2001) 1 prijkt prominent het portret van de schrijver
die we kenden als A.F.Th. van der Heijden. A.F.Th. mocht een nummer samenstellen
met werk van geestverwanten. Natuurlijk staat deze aflevering dus vol met de fraaiste
fragmenten uit de wereldliteratuur, maar het resultaat is nochtans enigszins potsierlijk.
A.F.Th. naast Mozart, A.F.Th naast Joyce, Lowry, Hermans, Shakespeare,
Sophocles, Achterberg, Carmiggelt, en ook A.F.Th. naast A.F.Th van der Heijden.
De parelduiker 6 (2001) 4/5 besteedt ruimschoots aandacht aan Willem Elsschot.
Er zijn zowel liefdevolle (Vic van de Reijt) als wetenschappelijke (H.T.M. van Vliet)
beschouwingen, en aan vele facetten van Elsschots leven en werk wordt recht
gedaan. Van literaire prijzen tot brieven van Menno ter Braak, de tekstgeschiedenis
van Het dwaallicht, het gedicht over August Borms, etc.
Een goed omslag heeft Poëziekrant 26 (2002) 1. De dichter die de verkiezing van
Dichters des Vaderlands eigenlijk won, maar voor de eer bedankte (Kopland), de
nummer twee die de taak wel op zich nam (Komrij) en de Engelse poet laureate
Andrew Motion. Komrij wordt met enige argwaan geïnterviewd over zijn
poëzieclub-initiatief, maar de Poëziekrant hoeft zich niet veel zorgen te maken.
Nergens worden gedichten en dichters met zoveel aandacht, liefde en respect
benaderd.
Queeste 8 (2001) 2 heeft verschillende artikelen over de inhoud en opbouw van
enkele handschriften: één over de samenstelling en het repertoire van het
liederenhandschrift Brussel (door I. de Loos en D. van der Poel), een ander over
de gelaagdheid van het zogenaamde Goudse kroniekje (door A. Janse) en één over
‘Een nog onbekend gebedenboek uit het Amersfootse Sint-
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Agnesconvent met excerpten uit feestelijke liederen’. Daarnaast van de hand van
L. de Wachter een artikel over ‘De verliefde verteller als retorische techniek in de
Roman van Heinric en Margriete van Limborch.’
Tirade 45 (2001) 392 is voorwaar redelijk actueel. De arabist Wim Raven schrijft
over manieren om de koran te interpreteren, Carola Kloos behandelt verschillen en
overeenkomsten tussen God en Allah. Heel blij is de redactie met het feit dat ze
een literair debuut! kunnen plaatsen, een kort verhaal van Peter du Gardijn. In de
categorie poëzie prevaleert degelijkheid: Robert Anker, Eva Gerlach, H.H. ter Balkt.
In TNTL 117 (2001) 4 analyseert H. Duits de biografie die Geeraardt Brandt schreef
over het leven van zijn zoon Gerard. Deze wordt door Duits gekarakteriseerd als
‘een protestants heiligenleven’, waarin Brandt niet alleen het leven van zijn zoon
idealiseert, maar ook zijn religieuze (remonstrantse) idealen uitdraagt. Wiel Kusters
laat aan de hand van verschillende gedichten van Jan Hanlo (1912-1969) zien dat
deze dichter concepten uit de theologie, filosofie en natuurkunde aan elkaar relateert.
Uiteenlopende thema's als thermodynamica, de theodicee (het probleem om de
almacht en goedheid van God te verenigen met het bestaande kwaad) en de
problematiek van de vrije wil komen samen in zijn werk. In het artikel van Jan
Oosterholt ontmoeten de zeventiende en de negentiende eeuw elkaar; hij beschrijft
de houding van Potgieter tegenover grote Gouden-eeuwse dichters. De
Middeleeuwen zijn in dit nummer vertegenwoordigd in een artikel van de hand van
Cyriel Moeyaert, Hugo Ryckeboer en Amand Berteloot over de veertiende-eeuwse
schepeneed van Sint-Omars.
In TNTL 118 (2002) 1 geeft Sabrina Sereni een psychoanalytische interpretatie van
de moeder-dochterverhouding in het werk van Charlotte Mutsaers. Johan Oosterman
toont aan de hand van verschillende vijftiende-eeuwse bronnen aan dat Anthonis
de Roovere een van de auteurs is van De Excellente cronike van Vlaenderen. Ook
een taalkundige bijdrage in dit nummer: de etymologie van mooie woorden als
‘kalkoen’, ‘barring’, ‘mafje’ en ‘pierlala’ wordt onderzocht door Johan Gerritsen. Ingrid
Glorie vraagt zich af: ‘Wat is er geworden van Adriaan van der Hoop Juniorszoon?’.
Grote kans dat slechts weinig lezers deze naam kennen: deze dichter was de
Nederlandse oprichter van de eerste rederijkerskamer aan de Kaap en is in
Nederland vrijwel vergeten, terwijl zijn verblijf in Zuid-Afrika aldaar zeer goed
gedocumenteerd is. Tot slot in dit nummer opnieuw een spannende interpretatie
door Frans-Willem Korsten onder de prikkelende titel ‘Legitimatie, allianties,
natievorming en mannenliefde: de retorische werking van verhalen en argumenten
in Joost van den Vondels Gebroeders’. Het is even afwachten of ook deze
interpretatie leidt tot een gespannen discussie, zoals in 2000 naar aanleiding van
Korstens onorthodoxe interpretatie
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van Vondels Jeptha in jaargang 115 (1999) van dit tijdschrift.
De tweede ronde 22 (2001) 4 waarschuwt de lezer dat dit nummer het ‘moet doen’
met 168 pagina's, maar dat zal wel ironie zijn, dezelfde ironie die zoveel gedichten
in de categorie Light Verse kenmerkt. De tweede ronde is in de serie hoofdzonden
inmiddels aanbeland bij het thema Hebzucht. Vooral de vertalingen zijn de moeite
waard.
In de Vestdijkkroniek staan weer enkele artikelen waarvan je bij de titel al denkt:
heb ik dat niet al eens gelezen? (‘Vestdijk en de religie’). Verder in dit nummer
vanzelfsprekend veel aandacht voor de overleden Hans Visser, voormalig voorzitter
en Vestdijk-biograaf.
Met twee bewerkingen van scripties en een verslag van een onderzoekscollege,
doet Vooys 19 (2001-2002) 4 wat het altijd al heeft gedaan: producten van
letterkundigen, vooral studenten, op toegankelijke wijze presenteren. En ze doen
het eigenlijk steeds beter: het blad wordt goed geredigeerd, er staan prima recensies
en een goede column in en ook de illustraties zijn fraai.
Bertram Mourits Simone Veld
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Mededelingen
Teeckenrijke Woorden
Onlangs is verschenen: ‘Teeckenrijcke Woorden’ voor Henk Duits. Opstellen over
literatuur, toneel, kunst en religie, meest uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Onder redactie van Fred de Bree, Marijke Spies en Roel Zemel. Amsterdam: Stichting
Neerlandistiek VU/Münster: Nodus Publikationen 2002. ISBN 3-89323-445-4 en
90-72365-71-2. Prijs: € 18,- (studenten: €. 10,-), exclusief verzendkosten. Het boek
bevat 15 cultuur- en literair-historische opstellen van o.a. A.Th. van Deursen, E.K.
Grootes, Dick van Halsema, Johan Koppenol en Mieke B. Smits-Veldt. Het is te
bestellen bij: Stichting Neerlandistiek VU (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam),
Nodus Publikationen (Postfach 5725, D-48031 Münster, Duitsland) of bij de
boekhandel.

Geheime Bloem-stukken
In het tijdschrift Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
3 (2001) nr. 2 verscheen onder de titel ‘Geheime Bloem-stukken’ een uitvoerig artikel
van Gretha Donker over de juridische loopbaan van de dichter en essayist Bloem
waarvoor bronnen zijn gebruikt die zich bevinden in minder toegankelijke, ten dele
zelfs ‘geheime’ archieven van het Ministerie van Justitie en enkele rechtbanken.
Nieuw spul dus. Losse nummers zijn (tegen een nog vast te stellen prijs) te bestellen
bij Uitgeverij Verloren te Utrecht of bij de Stichting tot uitgaaf der bronnen van het
Oud-Vaderlandse Recht, Markt 1, 6811 CG Arnhem, die is te bereiken via
gelderland@rad.archief.nl.

Floppen en fiasco's
Floppen en fiasco's is de titel van een werkelijk zeer fraai getypografeerd boekje
over intrigerende Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis dat bij Uitgeverij Vantilt
te Nijmegen is verschenen ter gelegenheid van het eerste lustrum van TS: Tijdschrift
voor tijdschriftstudies. Prijs onbekend, ISBN 90 75697 63 5. Het bevat onder andere
bijdragen over De Poëtische Spectator (door Joost Kloek), over ‘de gestrande
pogingen van Betje Wolff en Aagje Deken om een vrouwentijdschrift op te richten’
(door Lotte Jensen) en over de op- en neergang van Boven A.P., een Groningse
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tegenhanger van het tijdschrift Criterium.

Jaarboek Gerrit Achterberg 2
De Stichting Genootschap Gerrit Achterberg - die inmiddels een indrukwekkende
stapel drukwerk heeft bezorgd - heeft onlangs Jaarboek Gerrit Achterberg 2 het licht
doen zien. Als eerste in een reeks die de redactie ‘Gestalten tegenover Achterberg’
heeft genoemd, spreekt Edwin Lucas met Guus Sötemann over wat Achterbergs
gedichten kunnen doen. Men vindt er bovendien - naast bijdragen van onder anderen
Jef van de Sande, Anneke Reitsma en Ingmar Heytze - het voortreffelijke stuk dat
Peter de Bruijn en Fabian R.W. Stolk onder de titel ‘Bewijzen uit het omgerijmde’
hebben geschreven naar aanleiding van de publicatie van twee, aan Achterberg
toegeschreven gedichten in het poëzietijdschrift Awater (31 januari 2002); de kwestie
haalde onder de kop ‘Nieuwe gedichten Achterberg vervalst’ de voorpagina van de
NRC (8 februari 2002). Pieter Boskma had ze geschreven.
Het Jaarboek wordt donateurs van de Stichting kosteloos toegezonden (opgave
door overschrijving van minimaal € 23,00 op rekeningnummer 5274092 t.n.v. Stichting
Genootschap Gerrit Achterberg te Den Dolder. Losse nummers kosten € 18,00.
Informatie bij de redactie, edwin.lucas@wxs.nl.
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[2002/4]
Over de nieuwe poëzie
Ter inleiding
De recente poëzie, het is nuttig daarover eens uit te weiden, zij blijft nieuws, niemand
kent haar nog goed. Zo dachten wij (vrij naar de dichter), toen we werden uitgenodigd
enkele vakbijdragen over dit thema voor te bereiden. Maar de recente poëzie bestaat
niet, die ontstaat pas als je ernaar gaat kijken. En de positie van de beschouwer
bepaalt de blik. Daarvan waren we ons terdege bewust. Zoals we ons ook bewust
waren van de eisen die aan vakbijdragen worden gesteld: een artikel moet een wel
gedefinieerd object beschrijven en verklaren, moet er vragen over stellen geleid
door een theoretisch kader en die vragen proberen op te lossen; een artikel moet
niet in dit object ingrijpen en er niet vanuit normatieve posities vorm aan geven
(daarvoor dient de literaire kritiek en essayistiek). Zo kwamen we al snel in een
impasse terecht. Deze bijeengebrachte artikelen zijn de weerslag van die impasse
en van onze (tevergeefse?) pogingen eruit te komen.
Wat wilden we? De lezer (en ook onszelf) informeren over de Nederlandse poëzie
van het laatste decennium. Daarvoor moesten we keuzes maken. En verkiezen is
ook hier het droefst verliezen - in onze doodlopende steeg hebben we elkaar
herhaaldelijk treurig toegeroepen dat we toch wel heel veel belangrijke dichters,
critici, debatten, richtingen, verschijnselen, ontwikkelingen, processen en
mechanismen ten onrechte links lieten liggen.
Maar laten we het positief benaderen (in het slop van onze onderneming hebben
we ook zo nu en dan geglunderd over de schimmen die we tegen de wand
geprojecteerd zagen) en vertellen wat we hebben gedaan. We hebben het licht op
drie niveaus gezet: 1. de dichters (zonder hen geen poëzie); 2. het kritisch debat
(zonder kritiek geen ruimte waarin poëzie zichtbaar kan worden); 3. de beginnende
canonvorming (schrijven over literatuur impliceert canonvorming). Verder stond het
voor ons van meet af aan vast dat Nederlandse poëzie betekent poëzie uit Nederland
en Vlaanderen, ook al is duidelijk dat er tussen het Nederlandse en het Vlaamse
literaire circuit wezenlijke verschillen bestaan, zoals uit het themanummer van
Nederlandse Letterkunde (1999) over Noord en Zuid ook al gebleken is. Nogal
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wat bijdragen die wij hier verzameld hebben bevestigen die visie.
De dichters. We zijn blij auteurs bereid gevonden te hebben die bijdragen wilden
leveren over vier belangrijke dichters die alle vier in de context van verschillende
recente ontwikkelingen in de (omgang met) poëzie besproken kunnen worden. Het
gaat om Arjen Duinker (zijn poëzie wordt, samen met die van H.H. ter Balkt, door
Jan de Roder bezien vanuit een (biologisch-) linguïstisch perspectief, Tonnus
Oosterhoff (van wie door Hans Groenewegen een nieuwe uitingsvorm, internetpoëzie,
wordt voorgesteld), Peter Verhelst (door Dietlinde Willockx geplaatst in de context
van de Vlaamse postmodernismediscussie), Peter Holvoet Hanssen (door Jos
Joosten gepresenteerd als een voorbeeld van poëzie voor wie een radicaal andere
leeswijze ontwikkeld moet worden). Andere keuzes waren mogelijk geweest - zo
missen we node artikelen over het werk van vrouwelijke dichters - maar de selectie
is mede bepaald door wie we aan het schrijven konden krijgen. De vier dichters zijn
dus niet representatief voor de poëzie van de laatste jaren. Wel zijn Oosterhoff,
Duinker, Verhelst en Holvoet Hanssen een goede keuze om in ieder geval enkele
belangrijke vernieuwingen in vormgeving en wijze van benadering mee te illustreren.
Ons initiatief moge de stoot geven tot veel meer beschouwingen over andere dichters.
Een ander fenomeen dat recentelijk een nieuwe impuls heeft gekregen is de poëzie
op het podium. Bertram Mourits zet de podiumdichters in een context en geeft een
eerste schets van hun geschiedenis.
Het debat. In Nederland en in Vlaanderen is afgelopen tijd weer druk
gediscussieerd over de poëzie. Dichters, critici, bloemlezers, uitgevers, redacteuren,
journalisten en professoren zochten media exposure, gaven richtingen aan, sneden
elkaar de pas af en verkondigden ieder voor zich en soms groepsgewijs hoe de
literaire werkelijkheid eruit moest zien. Thomas Vaessens brengt orde in het debat
aan voor Nederland, waarbij hij het optreden van de Maximalen als uitgangspunt
neemt en de vraag stelt naar de weerslag op het poëziedebat van een mentaliteit
die deze dichters aanduiden met de slogan ‘anything goes’. Pieter Van Dyck neemt
Vlaanderen voor zijn rekening en betoogt dat het Vlaamse debat vooral op conto
van de postmoderne dichters en critici kan worden geschreven, die zich - volgens
hem - ondanks het luidop beweerde tegendeel, voegden naar de ‘vernieuwersregels’
en als winnaars uit de zangwedstrijd zijn gekomen. De ordeningen van Vaessens
en Van Dyck geven ondertussen een nadeel aan van dit soort stukken over debatten:
ze lijken een literair-historisch beeld te scheppen, terwijl ze zich alleen baseren op
uitspraken van dichters en critici die hun mond hebben opengetrokken. Auteurs en
recensenten die zich niet zo op de voorgrond hebben geplaatst verdwijnen op die
manier. Ook hier mag een bijeffect van de bijdragen zijn in de toekomst dit soort
stille krachten mede aandacht te geven. Nogal wat bijdragen doen een beroep op
het concept postmodern of postmodernisme. De gastredactie heeft zich ontslagen
gevoeld van de plicht de auteurs te dwingen hun concepten op elkaar af te stemmen.
Ook hier is kritische aandacht en verder meedenken van de lezer gevergd.
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Canonvorming. Alleen al het feit dat sommige auteurs aandacht krijgen (en anderen
niet), bepaalde kritische visies worden geanalyseerd (en andere verzwegen),
bepaalde leeswijzen worden omarmd (en andere al dan niet stilzwijgend afgewezen)
kan mede een gewicht vormen op een waardeschaal die men verderop in de tijd
elders in het veld zal gaan opstellen. Op deze manier dragen alle artikelen gewild
of ongewild bij aan de canonisering van dichters, beschouwers en hun opvattingen.
Sommige stukken reflecteren ook expliciet op dit aspect en demonstreren hoe
schrijvers en critici zelf dit proces beïnvloeden. In het slotartikel neemt Gillis Dorleijn
expliciet het proces van waardetoekenning en reputatievorming in het literaire veld
in het vizier door te laten zien hoe het poëzieaanbod van de laatste negen jaar
behandeld wordt bij nominaties voor een belangrijke poëzieprijs en in hoeverre
bepaalde parameters als verworven status en reputatie van de uitgeverij daarbij
een rol spelen. Als bijlage wordt een overzicht van grosso modo de totale productie
van negen jaar poëzie in boekvorm toegevoegd, in de vorm van alle inzendingen
voor de VSB poëzieprijs. En daarmee zijn we weer terug bij af: het ruwe materiaal
dat aan de visies van beschouwers in en over het veld voorafgaat. De lezer kan
eraan aflezen hoe groot het gat is tussen teksten en visies op literair-historische
ontwikkelingen. Dit besef, dat de redactie van dit nummer in haar dead end street
gevangen hield, mag een ieder tot actie aanzetten op zijn of haar eigen manier de
kloof tussen werkelijkheid en beeldvorming te overbruggen. De auteurs en
redacteuren van deze beschouwingen over de recente poëzie hebben hier hun
eigen noodbruggen geslagen. Ze nodigen de lezers uit die te betreden en ze te
versterken dan wel af te breken en te vervangen. Zoals auteurs en critici driftig met
elkaar van mening verschillen, bestrijden ook vakletterkundigen elkaar omtrent
indelingen en benaderingen. Genoeg reden om de lezer te waarschuwen dat alles
wat hier is afgedrukt met gepaste argwaan gelezen moet worden. Wij zijn
nieuwsgierig naar een ieders reactie.
Bij de voorbereiding van dit nummer van Nederlandse Letterkunde bleek de kopij
te omvangrijk voor een reguliere aflevering. De redactie van Nederlandse Letterkunde
dankt het Willem Kloosfonds voor zijn steun die het mogelijk maakt dit themanummer
in volle omvang te laten verschijnen.
Gillis J. Dorleijn
Jos Joosten
Thomas Vaessens
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Gedicht neemt lezer in regie
Door een webgedicht van Tonnus Oosterhoff nader beschouwd
Hans Groenewegen
Wie iets over de poëzie van een bepaalde dichter wil schrijven, slaat een van diens
bundels open bij een voor dat doeleinde geschikt gedicht en schrijft dat over. Hij
hecht zijn commentaar aan de beelden, de regels, de woorden, de zinnen, de ritmes,
de klankschikkingen, kortom aan de velerlei verschillende structuren van de tekst
en aan het ontbreken van zulke structuren.
Gaande een commentaar ordent de commentator de veelpolige
bewegingsimpulsen van een dichterlijke oeuvre in de bewegingen van zijn
interpretatie. Lezen is ordening, herordening op herhaling, variatie en herkenning.
Vreemde wendingen wist men makkelijk uit zijn blikveld, bijvoorbeeld door ze
überhaupt niet waar te nemen, of door ze slechts in abstracte zin te duiden als een
symptoom, of algemeen kenmerk van tijdgeest of poëtische beweging. Het oog van
een lezer, zelfs dat van een zorgvuldige die zichzelf steeds verantwoordt, is
afwisselend witkwast en markeerpen. Deze reducerende eigenschap van elk lezen,
op zoek naar consistentie, heeft te maken met wat Wolfgang Iser habituele disposities
van de lezer noemt. Die zorgen ervoor dat ‘das Rollenangebot des Textes immer
1
nur selektiv realisiert wird.’
Iser ontwikkelde zijn ‘Wirkungstheorie’ als antwoord op wat hij zag als het failliet
2
van de normatieve klassieke interpretatie. Daarin worden literaire teksten
gereduceerd tot discursieve betekenissen. In plaats van naar betekenis van een
literaire tekst of van zijn functionele consistentie te zoeken zoals in het New Criticism
gebeurde, moet volgens hem de interpretatie van een werk reflecteren op de wijze
waarop zij tot stand komt, of om het in Isers woorden te zeggen, ‘die Bedingung der
Sinnkonstitution selbst zu ihrem Gegenstand machen. Sie hört dann auf, ein Werk
3
zu erklären, und legt statt dessen die Bedingung seiner möglichen Wirkung frei.’
Zoals bekend verschuift Iser het literatuurwetenschappelijk onderzoeksobject van
wat de tekst is naar wat de tekst teweegbrengt als hij gelezen wordt. Een literair
4
werk ontstaat in zijn visie pas door het lezen, als virtueel object.
Het zijn recente gedichten van Tonnus Oosterhoff die nopen tot deze summiere
preliminaire overweging. Vanwege de speciale vorm die Oosterhoff voor ze ont-
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wierp, dwingen ze de lezer om zich rekenschap te geven van wat de rol van de tekst
is als hij die leest, wat hij eigenlijk leest en hoe hij leest.
Allereerst stellen die nieuwe gedichten de commentator voor het probleem dat
ze zich niet op traditionele wijze laten citeren. Zou ik om het werk van Oosterhoff
te karakteriseren mijn uitgangspunt kiezen in zijn tot nu verschenen bundels
Boerentijger, De ingeland, (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum, ik zou
bijna alle gedichten integraal kunnen citeren. Mijn lezers konden er de materiële
verschijningsvorm bij denken. Op hun plaats op de bladspiegel, hun ruimtebezetting
en lettertype hoefde ik slechts dan de aandacht te vestigen als ik dat voor mijn
interpretatie van belang achtte. Alleen de laatste, laatstgenoemde bundel bevat
enige typografische eigenaardigheden die slechts met afzonderlijke instructies voor
de opmaker te visualiseren zijn. Ze lijken daarmee vooruit te lopen op de jongste
gedichten. Die zijn te vinden op de website van de dichter en kunnen niet meer op
traditionele wijze worden geciteerd. De voor winter 2002 aangekondigde bundel zal
recht doen aan Oosterhoffs digitale experimenten. Wij zagen ons in een kleine groep
mensen veranderen is beoogd als een combinatie van traditioneel gedrukte gedichten
en een cd-rom waarop de gedichten te vinden zijn die zich op het web manifesteren.
De term ‘gebeurende poëzie’ heeft met dit jongste werk van Tonnus Oosterhoff
eindelijk een werkelijkheid gevonden die zij kan betekenen. Dat moge duidelijk
worden uit de volgende beschrijving van het gedicht ‘Kritiek’ dat op het moment
waarop ik dit schrijf (20 augustus 2002) te vinden is op www.tonnusoosterhoff.nl.
Aangekomen op de uitgangspagina ziet men in kapitaal de naam van de dichter,
een wriemelende hoop petieterige tekeningetjes die elkaar in hoog tempo aflossen
en rechts daaronder in klein kapitaal het woord ‘gedichten’. Welke vragen de dichter
ons via de digitale weg ook voorschotelt, wat hem betreft is het genrevraagstuk daar
niet bij. Hij presenteert ‘gedichten’.
Wie ‘gedichten’ aanklikt, komt op een pagina terecht met onder andere een zestal
nu beter te herkennen tekeningetjes. Boven elk van hen een titel. Voor wie zich
speciaal aangetrokken voelt door de titel ‘Kritiek’, die aanklikt, ontvouwt zich op de
volgende wijze een gedicht. Het reflexivum wint hier en in de andere digitaal
gepresenteerde gedichten van Oosterhoff zijn volledige betekenis.
De volgende twee strofen verschijnen:
Vandaag zag ik in de Lange Wierszstraat
Job Rengeling lopen. Dat kan niet
want Job is al vier jaar dood.
Het raarste is hij belde mobiel.
Kun je je dat voorstellen? Job met een mobieltje.
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De strofen blijven korte tijd staan en verflauwen dan tot ze weg zijn. Onder de leegte
waarin de verwijderde tekst door het naijleffect op het netvlies nog even nadrukkelijk
afwezig is, verschijnt:
Toen Wally dit las

Even later verschijnen boven dit zinnetje opnieuw de beide strofen, maar nu in
cursief. Het zinnetje over Wally blijkt het begin van de derde strofe. Het vervolg
ervan licht nu op. Voor de helderheid neem ik Wally er nog een keer bij:
Toen Wally dit las zei ze:
‘Wel goed, wel ontroerend...
maar tijdgebonden en te persoonlijk.’
‘O. Nou, ik kan er wel “jaren” van maken.
En “Gelderse kade”. En “Piet Meeuse”.’
‘Is die dan dood?’ ‘Nee, daarom juist:
zo houd je het algemener.’

Nauwelijks heeft de lezer de strofe uit, of de daad wordt bij het woord gevoegd. De
zwarte drukletters van de woorden ‘een jaar’, ‘Lange Wierszstraat’, ‘Job Rengeling’,
‘Job’ en ‘Job’ worden met blauw doorgekrast. Onvermeld wordt ook het voorzetsel
‘in’ weggestreept. In een haastig handschrift komt erboven te staan: ‘jaren’, ‘op’,
‘Gelderse Kade’, ‘Piet Meeuse’, ‘Piet’ en ‘Piet’. Even later volgt het commentaar van
Wally in een nieuwe strofe:
‘Hm’, zei ze, iets aan haar kousnaad verschikkend,
‘maar het is de aanpak. Het blijft Riekus Waskowsky.’
‘Nou en? Dan Riekus Waskowsky!’ Maar ik voelde dat ze gelijk had.

Opnieuw is er even een rust waarin de lezer zou kunnen controleren of boven de
laatst verschenen strofe niet iets is veranderd. Dat is niet het geval. Wel wordt een
vijfde strofe zichtbaar:
Later bedacht ik: ‘Als ik wat jij zegt erbij zet...’
‘Ja’, vond ze, ‘daarvan wordt het anders.’

Waarop na eenzelfde rust de zesde strofe tevoorschijn komt:
De volgende dag zei ze nog:
‘Dat zal Piet leuk vinden.’ ‘Wat?’
‘Dat je hem doodschrijft.’
O. Wally. Ik beweer toch juist dat hij lééft?
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Dit resultaat is bereikt in één minuut en twintig seconden. Het blijft ook staan, zes
strofen, de eerste cursief met doorhalingen en verbeteringen. Ik vermeld dat omdat
Tonnus Oosterhoff ook in zijn digitale gedichten zichzelf per gedicht andere regels
oplegt. Bij andere gedichten hoort verdwijning of een gedurige circulatie van
onderdelen tot hun gebeurende presentie.
Omdat je in het geval van ‘Kritiek’ kunt spreken van een eindresultaat, dient zich de
vraag aan of en zo ja waarin dit eindresultaat verschilt van de onmiddellijke
presentatie daarvan als een voltooid gedicht. Voor een lineair lezende lezer ontstaat
een gedicht toch ook woord voor woord en regel voor regel?
Misschien is een lineair horende lezer voorstelbaar. Nadat ‘Kritiek’ volvoerd is in
een leesbeweging die door het gedicht dwingend is opgelegd, is duidelijk dat bij het
traditioneel gepresenteerde gedicht het lineair van het eerste naar het laatste woord
lezen praktisch niet bestaat. Al voor het eerste woord tot het bewustzijn is
doorgedrongen, is de totale tekstruimte waargenomen. De presentatie van ‘Kritiek’
maakt het echter onmogelijk onmiddellijk de lezing van details aan het totaal te
5
meten. Strofen kunnen zelfs gewist worden en van lettertype wisselen als ze
terugkomen. Wie steeds nieuwe versregels te voorschijn heeft zien komen, kan niet
zeker weten of van Wally niet toch nog een laatste woord komt. Als men maar lang
genoeg wacht. Met deze presentatie van de tekst raken enkele van de habituele
disposities van de lezer ontregeld, die hij in het geval van een gedrukte tekst in
vrede kan blijven koesteren, tenzij een andere lezer hem daar met een verwijzing
naar diezelfde tekst op wijst. Oosterhoff herstelt het primaat van de tekst. Zijn digitale
gedichten dwingen tot een ergocentrische benadering die elk gedicht nodig heeft
om een ruime waaier van zijn ‘Wirkungsstrukturen’ te kunnen ontvouwen.
Het eindresultaat van ‘Kritiek’, beschouwd als een voltooid gedicht, is een complex
anekdotisch gedicht. Vormgeving van de dialoog tussen dichter en zijn critica maken
van het geheel een gedicht waarin het ‘oorspronkelijke’ gedicht dat er de aanleiding
voor vormt een fragment is. De cursieve zetting van die eerste twee strofen indiceert
een citaat. De inhoud van Wally's kritische reactie kwalificeert de anekdote over Job
Rengeling als gedicht. Door de overschrijving van naam, straatnaam en
tijdsaanduiding zijn geciteerd gedicht en zijn verbetering beide leesbaar. Ook het
verschillende richtingen uitwijzende karakter van de dialoog - thema's zijn van
esthetische en ethische en literair-historische aard, impliceren een opvatting over
de verhouding van taal en werkelijkheid - tasten de principiële eenheid van de tekst
niet aan. Als iemand wil betogen dat deze tekst een tekst in scherven is, dan kan
dat alleen gebeuren op basis van deze tekst dus op de aanname van de eenheid
van de tekst. Of zoals Hans Faverey in het openingsgedicht van Hinderlijke goden
schrijft (ik weersta de verleiding alleen de hoofdzin te citeren die mij van pas komt):
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Aan de vaas
die ik in mijn handen houd
en naar de keuken draag
om te vullen met water
ontbreekt noch de vaas
zoals hij is en blijft, noch
de vaas die kort hiervoor
éenmaal nog in alle hevigheid
ontvlamt, en zich dan pas tegen
6
de grond aan stukken slaat.

De scherven maken integraal onderdeel uit van het gedicht zoals het is en blijft, zou
je kunnen zeggen. De gebrokenheid komt uit de heelheid voort, de scherven
omvatten het geheel.
Omdat de lezer getuige is geweest van het ontstaansproces van het ‘voltooid’
gedicht, kan hij zich niet onttrekken aan de overdenking van de consequenties
daarvan. Ik geef enkele overwegingen.
De dichter maakt de lezer tot getuige van het gestileerd ontstaansproces van een
7
gedicht. Door gebruik te maken van stijlmiddelen die improvisatie indiceren, zoals
het doorhalen en wijzigen van woorden, wekt hij de indruk van een authentieke
nabijheid. Hij biedt de lezer de rol van Wally aan (voor elke hij in het voorgaande
en het nakomende dient men tevens zij te lezen).
Doordat het gedicht onder de ogen van de lezer ‘gebeurt’, dient zich bij elk interval
de vraag aan of het niet al voltooid is. Ik wees al op de vrees dat ook na de één
minuut twintig, na het vraagteken, nog het einde niet daar is. Waarom zou Wally
8
niet kunnen repliceren: ‘Dat doe je niet. Tonnus.’ Hoeveel gedichten krijgen we
eigenlijk te lezen in dit ene?
Allereerst verschijnt het Job Rengeling-gedicht. Het vertelt een wonderlijke
anekdote over een ontmoeting die niet kan hebben plaatsgevonden en toch
plaatsvond in de fysische werkelijkheid. De opmerking over Job Rengeling en het
mobieltje, geeft het gedicht een hilarische toon. Misschien schuilt in de naamkeuze
ook nog een verwijzing naar dat mobieltje. De vermelding van de straat, al vinden
we die in geen stratenboek terug, verleent de anekdote het waarmerk van echtheid.
Juist omdat hij uit het leven gegrepen is, is de ontmoeting met de gestorven Job
een wonderlijke zaak.
De verschijning van Wally keert dit gedicht. Het verdwijnt. Dat onderstreept zijn
beoogd voltooide karakter. De verdwijning motiveert de verleden tijd van het zinnetje
9
‘Toen Wally dit las’. De ikfiguur legde die kennelijk aan zijn bekende voor. Wat zich
als vertelling presenteerde is nu definitief een geschreven tekst geworden. Het
Wally-zinnetje vormt de kiem van een ander gedicht, opnieuw anekdotisch
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getoonzet. Het eerste gedicht wordt daarin als citaat opgenomen. Dat is zichtbaar
gemaakt middels de cursivering. Misschien is de plaatsing van de twee strofen
boven wat nu de derde strofe wordt niet noodzakelijk. Ze houden daardoor wel een
aparte status. Alsof het gedicht van de ene hand in de andere gaat: ‘Kijk Wally, een
gedicht over Job Rengeling. Ik mis hem nog steeds’. En Wally geeft het terug met
haar literaire kritiek. Zij houdt er een klassieke poëtica op na. Kunst moet een gooi
doen naar de eeuwigheid en een bovenpersoonlijke thematiek aanslaan. Met het
antwoord van de dichter, zou je kunnen zeggen, vormen de drie strofen een tweede
gedicht.
Omdat de dichter zegt aan de bezwaren tegemoet te komen, bevat zijn antwoord
een hilarisch addertje. Waaruit bestaat zijn voorstel het gedicht algemener te maken?
De precieze tijdsaanduiding ‘vier jaar’ moet jaren worden. De verwijzing naar een
straat die naar provincie geurt, wordt omgezet in één naar een Amsterdamse straat,
net buiten de Grachtengordel. De particuliere Job Rengeling moet een bekende
literaire figuur worden, de essayist en tijdschriftredacteur Piet Meeuse. De
oncontroleerbare particuliere werkelijkheid, daarom ondanks zijn wonderlijk karakter
als authentiek gemarkeerd, wordt vervangen door controleerbare algemenere
werkelijkheid. Die laatste is aantoonbaar fictief - de werkelijke in de wereld van de
fictieproductie werkzame Piet Meeuse publiceert nog regelmatig, verschijnt in
openbare gelegenheden en heeft geen mobieltje - en moet daarom volgens de
klassieke poëtica wel van een hogere waarheid zijn. Door deze vernuftige
spiegelingen, mag de lezer niet uitsluiten dat met hem gespot wordt. Diezelfde
vernuftige spiegelingen kunnen een naar structuren zoekende lezer doen vermoeden
dat Job Rengeling werkelijk bestond en dood is.
Nadat dit tweede gedicht is afgerond, wordt volvoerd wat in de derde strofe als
mogelijkheid door de ikfiguur is geopperd. Woorden worden doorgestreept en
vervangen. In één beweging heeft de lezer er twee gedichten bij. Het gedicht over
Job Rengeling is nu een gedicht over Piet Meeuse. Het zou zo in Tirade gepubliceerd
kunnen worden. En het gedicht over het kritische gesprek tussen Wally en de dichter
is daarmee een ander gedicht, waarin de consequenties van de kritiek zijn
ingeschreven.
Hadden we de volgende twee strofen gemist als Tonnus Oosterhoff ze niet kort
na elkaar op ons scherm had laten verschijnen? Ik vermoed van niet. Maar nu het
vervolg wel gegeven is ontstaat een radicaal nieuw gedicht. De dialoog tussen critica
en dichter over het oorspronkelijke gedicht wordt voortgezet. Zij bestrijdt dat de
verandering van het provinciale Rengeling-gedicht in het hoofdstedelijke
Meeusegedicht werkelijk het beoogde resultaat heeft. Wally komt met een
literair-historisch argument. De aanpak is volgens haar persoonsgebonden en
daarmee nogal gedateerd. Niets blijft er van de eeuwigheidaanspraken over. Impliciet
laat zij daarbij de modernistische norm van de originaliteit gelden. De kwaliteit van
een dichter manifesteert zich onder andere in de originaliteit van zijn gedicht. Een
gedicht
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dat teveel het signatuur draagt van een collega-dichter, i.e. Riekus Waskowsky, kan
niet geslaagd heten.
Nu ontstaat er opnieuw een gecompliceerde situatie, maar een van een andere
orde dan het probleem dat er was voordat deze beide strofes aan de eerste drie
waren toegevoegd. Allereerst rijst de vraag of het oordeel van Wally wel juist is. Is
het oorspronkelijk Rengeling-gedicht in zijn aanpak typisch Waskowsky? De
afwezigheid van de verwijzing naar geslachtsverkeer spreekt daar tegen; het concrete
gebruik van de naam Rengeling en de geografische precisie van de situering van
de anekdote spreken er voor. Maar meer nog valt te zeggen voor de opvatting dat
de verandering van de naam in die van de bekende literaire figuur Meeuse - zowel
in zijn sociologische betekenis (behorend tot een bepaalde literaire scene) als zijn
literaire (verwijzend naar een bepaalde literaire productie) - de indicatie
‘Waskowsky-aanpak’ versterkt. De tweeledigheid die in de verwijzing ontstaat doordat
de doorgestreepte naam zichtbaar blijft, citeert Waskowsky's voorliefde voor een
namedropping die zowel moest stipuleren dat hij van de straat was als ook dat hij
niet van de straat was.
Dat maakt de lezer gevoelig voor nog een wending die het gedicht neemt. Na de
eerste presentatie is het Wally die door haar kritiek de loop van het gedicht bepaalt.
Zìj brengt de esthetische normen in van eeuwigheidswaarde van de poëzie, van de
algemeen menselijkheid en van vernieuwing. Zìj zet het gedicht in zijn literair
historisch verband. De vijfde strofe documenteert dat het gedicht tot en met diezelfde
strofe tot stand is gekomen middels een door Wally gefiatteerde ingreep. Op die
manier moest het naar de maat van haar normen mislukte gedicht gered worden.
Of dat gelukt is? Mij lijkt dat de ikfiguur, die we in dit geval werkelijk dichter mogen
noemen, zijn Wally op het verkeerde been zet. Weliswaar verschikt zij slechts ‘iets
aan haar kousnaad’, waarmee zij haar distantie van Waskowsky accentueert daar
deze haar van haar kousen had ontdaan en in zijn bed doen belanden - desnoods
met foto's om het werkelijkheidseffect te versterken. Toch zijn het de commentaartoon
van spot en ernst, van badineren en verheffen èn de dialogische elementen die de
identificatie met de aanpak van Waskowsky compleet maken. En de critica laat het
zonder het te merken passeren. Is zij slechts geïnteresseerd in de uiterlijkheden
van een gedicht? De dichter haalt haar weer in. Misschien psychologiseer ik Wally
te veel als ik haar onbegrepen onvrede verantwoordelijk maak voor het ontstaan
van een nieuwe strofe die opnieuw zo'n sterke wending veroorzaakt dat welhaast
wederom een nieuw gedicht ontstaat. In ieder geval verwaarloos ik de vragen naar
Wally's mogelijk geheel fictionele karakter of de mate waarin ze een literaire
constructie is, zoals ook Piet Meeuse in aangeduide gedichten een literaire
constructie is - gerelateerd aan zijn bestaan in de empirische werkelijkheid.
Die zesde strofe vertoont een orthografische bijzonderheid. De ikverteller opent
met een regel die aanduidt dat de critica terugkomt op de esthetische discussie over
het oorspronkelijke Rengeling-gedicht, die zelf een gedicht zou worden

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

259
met daarin opgenomen het herschreven Rengeling-gedicht. Zij brengt een ethische
vraag te berde die herinnert aan de opstand van de werknemers van het
Meertens-instituut tegen de verdichting van hun persoon tot personage in J.J.
Voskuils notulaire roman Het Bureau. Er ontspint zich een dialoogje waarin zij de
dichter vraagt haar opmerking te preciseren. Die dialoog beslaat de twee middelste
regels van de strofe. Hoewel de laatste regel een repliek is aan Wally, staat die niet
tussen aanhalingstekens. Je kunt daarom denken dat die repliek niet in het gesprek
is gegeven, maar eerst hier in en met het gedicht. De dichter neemt definitief de
regie van zijn gedicht weer in handen met deze laatste regel die het digitale gedicht
aan de lezer ontvouwt. Hij dient zijn lezer van repliek met het gedicht. De kritiek is
10
ingebed in de poëzie.
Bovendien dwingt de strofe tot het herlezen van het gedicht dat al zozeer de lezer
in regie nam. Op welke posities in het gedicht betrekken de contrahenten zich?
Wordt er niet ineens een heel nieuwe thematiek werkzaam? Het dispuut spitst zich
toe op de vragen: wat is er precies gezegd, dus, wat staat er nu eigenlijk, wat is het
effect van literatuur, naar welke werkelijkheid verwijst zij, welke creëert zij? Opnieuw
lijkt de dichter zijn critica te slim af. Of is het beter om te zeggen dat zij beiden van
positie wisselen. Of is hij haar te slim af door hun posities te wisselen?
Waar verwijst Wally naar als zij poneert dat haar gesprekspartner Piet Meeuse
‘doodschrijft’? Ik zou zeggen naar het volgende gedicht, of, voor wie niet van
verschillende gedichten wil spreken, naar het volgende onderdeel van het gedicht
(ik citeer voor het gemak zonder de doorhalingen):
Vandaag zag ik op de Gelderse kade
Piet Meeuse lopen. Dat kan niet
want Piet is al jaren dood.
Het raarste is hij belde mobiel.
Kun je je dat voorstellen? Piet met een mobieltje.

Daar staat het inderdaad in de realistisch aangezette anekdote (al kan ik me
inderdaad Piet Meeuse niet met een mobieltje voorstellen): ‘Piet is al jaren dood’.
Het werkelijkheidsgehalte, de geloofwaardigheid van de mededeling wordt misschien
nog versterkt doordat we weten dat de naam van Piet is ingevuld voor die van de
ons onbekende Job Rengeling. Juist de combinatie van diens onbekendheid bij mij
als lezer en diens bekendheid bij Wally, geïmpliceerd door het vertrouwelijke ‘Job
met een mobieltje’, doet mij niet twijfelen aan het werkelijkheidsgehalte van zijn
dood. Omdat voor Wally Jobs werkelijkheid nog in Piet doorklinkt, acht zij Piet
werkelijk doodgeschreven. Wat een effect kan poëzie hebben!
Wally en de dichter praten langs elkaar heen. Hij zou kunnen verwijzen naar een
heel ander deel van het gedicht, naar een ander gedicht. Heeft hij niet in de derde
strofe, op de vraag of Piet dood is, ‘Nee’ geantwoord?
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Tegelijkertijd praat de dichter niet langs Wally heen. Hij neemt haar tegenwerpingen
zeer serieus. Alleen haalt zij de verschillende categorieën door elkaar. Zij voldoet
niet aan Aristoteles' eis dat een karakter consistent moet zijn (hoe kan dat ook
11
anders als noch de critica noch de dichter een Vent is ). Hoewel zij als het ware de
voorschriften van Aristoteles in het gedicht introduceert, gooit ze diens onderscheid
tussen de historische en poëtische waarheid door elkaar. Volgens Aristoteles is het
‘niet de specifieke taak van de dichter te spreken van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden, maar van dingen die zodanig zijn dat ze zouden kunnen gebeuren,
ik bedoel: van wat mogelijk is volgens de waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid (..)
Daarom is poëzie ook filosofischer en serieuzer dan geschiedschrijving, want de
poëzie heeft veeleer het algemene tot onderwerp, de geschiedschrijving het
12
bijzondere.’ Poëtisch gezien is de dood van Piet Meeuse een ideale mogelijkheid,
geen realistische. Het is precies dat geïmpliceerd beroep op de door Wally
geïntroduceerde poëtica die de ikfiguur zijn peripetie van de slotregel ingeeft. Hij is
door haar overtuigd. Zijn ontkenning van de dood van Piet Meeuse krijgt een
poëticale lading. Juist de dichterlijke verklaring dat hij dood is, verleent hem een
aan de tijd ontheven leven in de algemene, filosofischer waarheid van dit gedicht met dank aan Wally die van Tonnus Oosterhoff het woord kreeg. Hoeveel gedichten
tel ik nu, vijf, zes? Verschijnender- en verdwijnenderwijs ontstond een conglomeraat
van gedichten die de lezer bij de hand namen. Om mij een kritische opmerking te
veroorloven, een goed conglomeraat. Goed in de betekenis die Tonnus Oosterhoff
geeft aan een goed gedicht: ‘Goede gedichten zijn tot de nok gevuld met zin en
13
betekenis.’
Wally en de dichter hebben wel vaker woorden gehad. Welbeschouwd, over
vergelijkbare thema's. In (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum is een gedicht
te vinden dat illustreert dat de opheffing van het onderscheid high culture - low
culture ìn de poëzie, de poëzie zelf niet noodzakelijkerwijs vàn dat onderscheid
verlost.
‘Wally, mogen wij schrijven
hoe je eruit ziet? Maar helemaal?’
Wally lacht. Na tuurlijk! Zij heeft niks
te verbergen. We mogen-moeten gelijk
noteren hoe ze zich voelt. Goed! (Beter dan jullie.)
Jan en alleman wete - Gids en Courant hoe het met Wally gesteld is.
We schrijven Wally is superfors. Ze staat
naakt voor het raam. Voor het laatst ongesteld.
‘Hee! Helemaal niet waar! Nu moeten jullie
mijn naam veranderen.’ Geschrokken
de hand voor de doodgrijze rok.
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We doen wat ze zegt; het is niet meer verzonnen.
Wally's goudeerlijk gezicht straalt weer. Ze vindt
14
dit gedicht goed, raak, persoonlijk.

Toon van het gedicht doet denken aan het populair paternalisme waarmee de
‘gewone mensen’ worden aangesproken in de programma's voor andere ‘gewone
mensen’. Net als de presentatoren van dergelijke programma's weet het gedicht
meer dan onderwerp èn lezer. Van die meerkennis maakt het vooral gebruik in de
toonzetting. Het onderwerp wordt te kijk gezet. Die zich genietend hoofdpersoon
waant is slachtoffer. De toon en een deel van het vocabularium van het gedicht zijn
die van de low-culture. De vorm, het gedicht is high-culture. Het signaleert zijn eigen
hybride karakter. Het is bedoeld voor Jan en zijn literaire tijdschrift De Gids en het
is bedoeld voor alleman en zijn Courant.
Niet alleen met de naam Wally legt Oosterhoff een verbinding tussen beide
gedichten. Dit Wally-gedicht behandelt eenzelfde thema als zijn hiervoor besproken
opvolger, onder een tegengesteld voorteken. Het bevestigt wat Oosterhoff versextern,
in interviews en essays, als zijn poëtica omschrijft. Hij noemt zichzelf ‘een
(agressieve) onderzoeker en demonstreerder’. Hij onderzoekt met wat hij noemt
15
‘afwijking in uitdrukkingswijze’. Kunst moet naar zijn opvatting ‘het contact met de
16
werkelijkheid herstellen.’ Het gaat daarbij niet zo zeer om begrip, maar om het
ontregelen van begrip. Werkelijkheidservaring is niet iets discursief. Eerder ontstaat
zij in de verstoring van de discursiviteit. ‘Mijn verstand zorgt voor een beschermende,
maar tegelijk isolerende laag tussen mij en de werkelijkheid. Het is blijkbaar mogelijk
17
door begrijpen het contact met de werkelijkheid te verliezen.’ De voorliefde voor
de ‘afwijking in uitdrukkingswijze’ is niet alleen zichtbaar op het stilistisch niveau.
Oosterhoff probeert ook zoveel mogelijk te variëren in de andere vormaspecten.
Zou hij zichzelf herhalen dan zou hij werken met wat hij kent. Dat levert niets op.
De agressiviteit heeft daarmee ook een zelfdestructieve kant. Pijn en moeite
signaleren het mogelijk begin van kennis. Wie zich stoot vindt een voorwerp.
‘Gedichten mogen niet teveel op elkaar lijken; de tweede keer geloof ik mijzelf niet
18
meer.’ Hij zegt met zijn bundel (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum een
‘maximale diversiteit’ te hebben nagestreefd. Wie de gedichten op
www.tonnusoosterhoff.nl beziet, kan een voortgaan op die weg constateren. Elk
gedicht lijkt volgens andere regels ontworpen, aan andere wetten te gehoorzamen.
Oosterhoff vindt zelf dat hij daarmee langs de rand gaat: ‘Zolang gedichten
contrasteren profiteren ze daar onderling van, er ontstaat een ruimtewerking; maar
als ze het contact met elkaar verliezen vallen ze met zijn allen in de postmoderne
leegte, waarin alles kan omdat niets er meer toe doet. Het verschil tussen maximaal
contrast en contactverlies is natuurlijk maar klein en zal waarschijnlijk door elke
19
lezer anders worden waargenomen.’ Om contact gaat het Oosterhoff, contact
tussen de gedichten, contact tussen gedicht en werkelijkheid en contact tussen
20
gedicht en lezer. De hier met elkaar in verband gebrachte gedichten thematise-
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ren de verhouding tussen dichter en lezer. Oosterhoff brengt in beide gedichten een
dichterfiguur in contact met een lezersfiguur. In het tweede gedicht maakt hij de
muze zijn lezeres, of een lezeres zijn muze.
De mate van overeenkomst tussen beide gedichten, gecombineerd met de
verschillen, maakt het waarschijnlijk dat Oosterhoff met het gedicht op het web
andere mogelijkheden heeft willen onderzoeken van dezelfde thematiek. Beide
Wallygedichten hebben hun poëticale thematiek gemeenschappelijk, evenals enkele
vormelementen. Ook het laatst geciteerde gedicht maakt gebruik van dialoog en
citaat. Het bestaat uit een geciteerd gedicht en een gesprek daarover. Eveneens
wordt een herschrijving bewerkt door de lezeres. Daar wordt naar verwezen. Het is
niet meteen duidelijk of die herschrijving in het gedicht een plaats krijgt.
De gemeenschappelijke thematiek geldt de verhouding taal - werkelijkheid en de
verbijzondering daarvan in respectievelijk de verhouding tussen poëzie en
werkelijkheid en die tussen lectuur (een bepaalde categorie teksten) en
21
werkelijkheid. De kwestie van de verhouding tussen verschillende soorten lezers
en de poëzie is geïmpliceerd.
De cursieve regels kun je gelijk stellen met de beide Meeuse-strofen. Ze zijn tot
stand gekomen door een poëtische transformatie. Dit keer is het er niet één die het
branieachtig realistisch aura van een Waskowsky moet bereiken, maar één van een
in spot gehanteerd autonomisme. Er zijn Wally's werkelijkheid, de woorden van de
wij-verteller en Wally's taal. Die krijgen de vrijheid om het werk te doen. Het spontane
‘Na tuurlijk’ (ook het wit doet mee!) en het ‘niks te verbergen’ motiveren de naaktheid
en de exhibitionistische plaatsing voor het raam. Het ‘helemaal’ wordt
getransformeerd in het ‘superfors’. Het ‘gesteld’ motiveert de uitsmijter over Wally's
entree in de menopauze. Zo ontstaan er regels die bovenpersoonlijk en algemeen
zijn. Deze muze in deze regels vertegenwoordigt een klassiek schoonheidsideaal,
in banale bewoordingen.
Nu echter toont deze Wally de andere Wally niet te wezen. Ze eist realisme. Ze
wil geen Meeuse-gedicht, ze wil een Rengeling-gedicht. Het gedicht moet ‘raak’ zijn
of wel ‘tijdgebonden’; het moet ‘persoonlijk’ zijn, terwijl onze eerste, Oosterhoffs
tweede Wally spreekt van ‘te persoonlijk’. Wat waar is moet ook werkelijk zijn. En
in werkelijkheid is zelfs geen ‘kousnaad’ te zien, alleen een ‘doodgrijze rok’ waarvoor
ze als een vijgenblad haar hand houdt.
De eerste persoon meervoud lijkt hier de paternalistische variant van de ikfiguur.
Met die aantekening spreek ik verder van ikfiguur. Zijn relatie met zijn beschreven
lezeres lijkt ongecompliceerd. De relatie met zijn lezers die over haar hoofd heengaat
is in ieder geval hoogst gecompliceerd. Er blijft een gedicht staan dat Wally niet
kent. Zij kent slechts de gecursiveerde regels, in een gedicht over haar en haar
verhouding tot die regels, dat de lezers kennen. De lezer van dit gedicht mist echter
eveneens essentiële informatie. Anders dan in het geval van Job Rengeling en Piet
Meeuse zou je denken dat hij niet de herschrijving te zien krijgt. Maar waar verwijst
‘dit gedicht’ in de laatste regel? Naar de anderhalve gecursi-
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veerde regel, of toch naar het totaal van deze twee strofen? Dan zouden we uit
Wally's stralende gezicht mogen afleiden dat de ikfiguur deed wat hij zei en haar
naam heeft veranderd. Dat zou betekenen dat de zo heerlijk ongecompliceerde
vrouw in het gedicht niet werkelijk Wally heet (en dus werkelijk een ander is dan
onze Wally). Alleen wordt ze om redenen van privacy Wally genoemd. Omdat de
ten opzichte van de werkelijkheid van de keurige geklede vrouw met de onbekende
naam ontspoorde autonome tekst nu door de ikfiguur/dichter aan een fictieve naam
wordt gekoppeld, heet hij ‘niet meer verzonnen’. De totale fictie die afziet van haar
band met de werkelijkheid, maakt een waar, treffend contact met de realiteit van
deze lezeres wier naam we niet kennen. Dus toch persoonlijk omdat het algemeen
is. Toch mogelijk omdat het noodzakelijk is, in ieder geval in het jargon van de
pulppers. De overgang van Wally naar de Aristotelische esthetica is zo wonderlijk
nog niet. Dat zou de tekst tot zijn lezers kunnen zeggen.
Blijkens deze gedichten interesseert Tonnus Oosterhoff zich in hoge mate voor de
relatie tussen tekst en lezer. Ook in andere gedichten, in zijn verhalen en essays
reflecteert hij met regelmaat op de activiteit van het lezen. Hij blijkt zelf een actief
lezer, voor wie lezen en schrijven wellicht zo uitwisselbaar of interactief zijn als in
beide hier besproken gedichten. Hij leest met hetzelfde oogmerk als waarmee hij
schrijft. Zo zegt hij met een typerend modernistisch pathos over Bruno Schulz: ‘Bruno
Schulz lezen is de vreugde van het opdoen van nieuwe ervaringen, het verwerven
van kennis, van leren. Zijn werk demonstreert een manier van kijken en denken,
22
die ik zonder zijn werk niet kon ontdekken.’
De op het web gebeurende gedichten van Oosterhoff, binnenkort op cd-rom
verkrijgbaar, problematiseren apart en gezamenlijk de manier van lezen. Geen lezer
kan vertrouwen op een aan de tekst voorafgaande leesstrategie, al is die ontwikkeld
23
in jaren van trouw en nauwgezet poëzie lezen. Evenmin kan hij vertrouwen op wat
hij lezend geleerd heeft in één van de andere webgedichten. ‘Kritiek’ ontvouwt zich
gaandeweg. In ‘De kleine vlieg’ wisselen de verschillende regels woorden uit. Andere
woorden passen zich aan de nieuwe context aan. Als de lezer daaraan gewend is
transformeert de tekst de vlieg in een bulldozer. ‘Quintade’ wisselt woorden in
sommige regels zo snel dat de lezer niet meer in staat is de volgorde waarin
verschillende zinnen zich aan hem voordoen vast te stellen. Hetzelfde gedicht maakt
gebruik van reproducties van schilderijen. Om het contrast groot te maken, ‘Eerst
wordt’ bestaat uit een kriebelig tekeningetje in zwart van, laat ik zeggen, een slang
en een even minimalistisch tekeningetje van lippen. Onder het eerste tekeningetje
staat met blauwe letters ‘(staand)’, eveneens met blauwe letters onder de tweede
‘(bewegend)’. Het tekst- en tekeningbeeld bleef onbeweeglijk staan hoe lang ik ook
op het net bleef.
Zo kent elk webgedicht van Oosterhoff weer andere bewegingswetten. Telkens
is het maar afwachten hoe het het gedicht eigen is zich aan de lezer voor te doen.
Daardoor is het niet mogelijk een andere leesregel op te stellen dan dat de lezer
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elk gedicht aan zich moet laten gebeuren, dat hij zich het gedicht visueel laat
voorlezen. Het gedicht schaft leesstrategieën af, schept zijn eigen leesregels waaraan
de lezer te gehoorzamen heeft. De noodzaak dient zich aan om elk van deze
gedichten met een andere metafoor te karakteriseren. De een neigt naar een
videopresentatie, de ander zou je eerder een scenario noemen, weer een ander
een taalchoreografie.
Idealiter laat een lezer zich ook bij de traditioneel gepresenteerde poëzie per
gedicht door de tekst leiden. Hij heeft een grote vrijheid zich aan dat ideaal te
onttrekken. Oosterhoffs webgedichten tonen de vrijheid die lezers zich aanmeten,
door zelf het oplichten en uitlichten uit te voeren. Zij leggen de lezer het primaat van
de tekst dwingend op. Sommige van de gedichten laten nieuwe woorden verschijnen,
die als associatie bij een lezer hadden kunnen opkomen. Zo verheft het gedicht de
associaties die in een traditioneel gedicht geen plaats zouden krijgen, wel echter in
een commentaar, tot onderdeel van het gedicht.
Oosterhoff dwingt de commentator die zijn essay in een traditioneel medium als
tijdschrift of boek publiceert tot een uiterst nauwkeurige beschrijving van de
ontwikkeling van de tekst. Alleen diegene die zijn essay eveneens elektronisch
publiceert kan daar nog onderuit komen, door het gedicht elektronisch te citeren.
Hij moet dan wel het risico op de koop toe nemen dat lezers zijn betoog laten voor
wat het is en zich gevangen laten nemen door het zich ontvouwende gedicht.
Oosterhoff herstelt het gedicht in zijn rechten. Zijn gedichten nemen de lezers in
regie. Bevrijd van de isolerende laag van zijn begrip, kan de lezer tussen zijn lippen
een nieuw geluid horen ontstaan.
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Eindnoten:
1 Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens, München 19994, 65.
2 Iser onderscheidt zich met dezer term nadrukkelijk van de receptietheorie. ‘Eine Wirkungstheorie
ist im Text verankert - eine Rezeptionstheorie in den historischen Urteilen der Leser.’ (Noot 1,
8).
3 Noot 1, 36.
4 ‘Dort also, wo Text und Leser zur Konvergenz gelangen, liegt der Ort des literarischen Werks,
und dieser hat zwangsläufig einen virtuellen Charakter, da er weder auf die Realität des Textes
noch auf die den Leser kennzeichnenden Dispositionen reduziert werden kann.’ (Noot 1, 38).
5 Dit artikel is geschreven nadat dat wèl is gebeurd. Deze presentatie ontregelt de hermeneutische
cirkel, verbreekt hem niet.
6 Hans Faverey, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1993, 501.
7 Ik neem hier aan dat we hier niet werkelijk met de kladversies van een gedicht te maken hebben.
8 Welke naam zou er eigenlijk vallen? Hoewel Oosterhoff zijn naam wel eens in een gedicht
gebruikte, spreekt de identificatie van de ik in het gedicht met de naamgever van de website
niet vanzelf.
9 Wally neemt Wolfgang Iser letterlijk: ‘Wirkung kommt über die Beteiligung des Lesers am Texte
zustande’. (Noot 1, 23).
10 Oosterhoff schuift op verwarrende wijze Isers ‘fictionele lezer’, één van de werkingstructuren in
de tekst, ineen met mogelijke lezerrollen die een concretisering zijn van de ‘impliciete lezer’. Hij
maakt feitelijke lezers fictioneel.
11 Kregting laat zien dat deze dichter gezien vanuit zijn gedichten niet de man uit één stuk is die
een criticus als Herman de Coninck graag ziet: ‘[...] bij Oosterhoff staat dat het tegenwoordig
gepropageerde “jezelf zijn” illusoir is en wellicht niet eens wenselijk’. Kregting 1998, 324.
12 Aristoteles 1995, 44.
13 Ekkers 2000, 80.
14 Oosterhoff 1997, 21.
15 Tonnus Oosterhoff, ‘Zo is het’, in: Oosterhoff 2000, 45.
16 Tonnus Oosterhoff, ‘Achter een muur van begrip’, in: Oosterhoff 2000, 23.
17 Ibidem.
18 Noot 14, 44.
19 Ibidem 45.
20 ‘De motor is het zoeken naar contact, “soul”. Ik zou graag hebben wat Otis Redding met zijn
publiek had. Contact met mensen. Met de wereld. Ik merk het bij het voorlezen, dat het ontstaat.’
(Noot 13, 81).
21 Onze verhouding tot de werkelijkheid, de weergave ervan in de verschillende kunstdisciplines
is een hoofdthema in het werk van Tonnus Oosterhoff. Het valt helaas buiten het bestek van dit
artikel om de gedichten ook nog te belichten vanuit de historische roman Het dikke hart.
Mogelijkheden en onmogelijkheden van een realistische schilderkunstige weergave van
werkelijkheid worden daarin onderzocht door de negentiende-eeuwse schilders Mesdag, Sien
Mesdag-Van Houten, Breitner, Gerrit van Houten en Vincent van Gogh naast elkaar te zetten.
De termen ‘realistisch’ en ‘weergave’ krijgen een veellagige betekenis. In een woord achteraf
verklaart Oosterhoff: ‘De ware historie en dit verhaal zijn van elkaar gescheiden door een dikke
wolk van leugens. Waarom dit zo is weet ik niet.’ Misschien zijn de Wally-gedichten ook een
onderzoek naar die vraag.
22 Tonnus Oosterhoff, ‘Bruno Schulz’, in: Oosterhoff 2000, 151.
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23 Volgende passage uit een essay van Tonnus Oosterhoff kan benut worden om de verhouding
tussen een leesstrategie en een gedicht nader te omschrijven: ‘Het moet ongeveer zo zijn: om
de wereld een beetje te begrijpen en te beheersen zijn we genoodzaakt gigantische reducties
te plegen. De taal dwingt ons in een denkschema; onbruikbare verschijnselen blijven naamloos,
mede daardoor worden ze niet opgemerkt of onmiddellijk vergeten. Vaak zien we die
gereduceerde wereld aan voor de echte. Maar er valt duizelingwekkend veel meer te zien en te
ervaren, en poëzie verwijst daarnaar. Elke dichter volgt zijn eigen “zo is het”-gevoel, en heft zo,
op zijn eigen manier, iets van die reductie op.’ (Noot 14, 47).
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Semantiek en poëzie
1
Naar aanleiding van gedichten van Arjen Duinker en H.H. ter Balkt
J.H. de Roder
1. Inleiding: betekenis als eigenschap?
In zijn boekje De verstoorde lezer probeert Thomas Vaessens een voorzet te geven
tot een postmoderne benadering van Luceberts poëzie. Deze voorzet impliceert dat
Vaessens zich afzet tegen wat hij een modernistische lectuur noemt en die vooral
gericht is op een coherente, eenduidige interpretatie, of anders gezegd: op een zo
volledig mogelijke verantwoording van alle aspecten van een gedicht. Uiteindelijk
leidt deze verantwoording tot wat de ‘totaalbetekenis’ van het gedicht zou kunnen
2
worden genoemd. Zo'n totaalbetekenis werd vooral bij de symbolistische dichters
3
gezocht en vrijwel altijd ook gevonden, met overigens soms prachtige resultaten.
Pas de laatste tijd zijn we er ons van bewust geworden dat dit interpretatiemodel
4
mede berust op een poëticale norm die behoort tot de symbolistische poëtica. Deze
poëtica accepteert niet de grens tussen taal en werkelijkheid, die het gevolg is van
het feit dat er geen natuurlijk verband tussen de vorm van een woord en zijn
betekenis bestaat, maar slechts een verband dat door conventie is bepaald. De
‘strategie’ waarmee deze grens wordt uitgewist, waarmee het gedicht ontsnapt aan
de willekeur van het taalteken, is het principe van de iconiciteit, dat we kennen uit
de beeldende kunst. Op deze poëticale norm heeft W. Bronzwaer zijn Lessen in
lyriek gebaseerd, dat een inleiding tot het genre van de poëzie wil bieden, maar
toch vooral als een inleiding tot een manier van poëzie lezen moet worden
gekwalificeerd. Illustratief is het volgende citaat, waarmee een beschouwing van
het vrije vers wordt besloten:
Voor het overige is de dichter in geen enkel opzicht vrij: hij is gebonden
aan de eis dat de vormtaal van zijn gedicht een icoon dient te zijn van de
betekenis die hij wil overdragen, en dat er geen betekenis is die niet door
de vorm van zijn woorden wordt uitgedragen. (Bronzwaer 1993: 105)
Piet Gerbrandy (2000) merkt terecht op dat Bronzwaer in zijn leerboek een vorm
van poëziekritiek bedreef. Want veel poëzie, waaronder uiteraard die van Gerbrandy
zelf (de ene kritiek lokt de andere uit), onttrekt zich aan Bronzwaers
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model. Het is niet eenvoudig ons dit te realiseren omdat er zelden een poëticale
norm is geweest die ook zozeer een norm van poëzie lezen is geworden. Dat
Bronzwaer zo consequent is in zijn opzet, heeft tot gevolg dat er moeilijk een betere
en meer adequate inleiding kan worden gevonden tot het soort poëzie waarin het
iconische principe inderdaad de norm is (het soort poëzie bovendien dat niet toevallig
is geschreven door dichters die Bronzwaer het meest na aan het hart lagen).
Het citaat bevat overigens een opmerkelijke lapsus. Bronzwaer, die immers zeer
goed op de hoogte was van het poststructuralisme en er ook veel affiniteit mee had,
beweert hier immers dat er bij de dichter eerst sprake is van betekenis, waarna voor
die betekenis een poëtische vorm wordt gezocht (die dan een iconische uitdrukking
van die betekenis zou moeten zijn). Hiermee laat Bronzwaer niet alleen, en
waarschijnlijk onbedoeld, het literair platonisme herleven, en dan ook nog
onlosmakelijk verbonden met het principe van de iconiciteit, maar door te beweren
dat er bovendien geen betekenis is die niet iconisch gemotiveerd is, schakelt hij ook
de lezer uit in zijn benadering van poëzie, althans de lezer als individu. De betekenis
van een gedicht ligt immers iconisch verankerd in het gedicht en wil de lezer wat
beweren dan dient hij slechts te expliciteren hoe het principe van de iconisering
wordt toegepast in het gedicht dat hij onder handen heeft. Wanneer er verschillen
optreden tussen twee lezers in hun interpretatie van een gedicht, dan is dus objectief
aan te tonen welke lezer de fout is ingegaan. Er bestaat dus een ideale, juiste lezing
van een gedicht volgens Bronzwaer, en dat is opnieuw een vorm van platonisme
onder het mom van een objectief en dus wetenschappelijk interpretatiemodel.
Eenlecture bien faite van een gedicht is dus altijd een wetenschappelijk correcte
lezing, volgens Lessen in lyriek. In feite bevestigt Bronzwaer opnieuw de
vooronderstellingen die vrijwel alle poëzietheorieën van de twintigste eeuw
kenmerken: een gedicht staat in functie van zichzelf, is zijn eigen doel en houdt zich
uitsluitend met zichzelf bezig. Kortom: het gedicht is een autotelische entiteit, of
anders geformuleerd: het gedicht betekent precies dat gedicht, niet meer en niet
minder (met de lezer is dus ook de dichter uitgeschakeld).
Bronzwaer schrijft apodictisch: ‘dat er geen betekenis is die niet door de vorm
van zijn woorden (die van de dichter, JHdR) wordt uitgedragen’. Hier is, zoals gezegd,
de poëticale wens de vader van de gedachte die als een feit wordt voorgesteld.
Want welke betekenis wordt hier uitgeschakeld? De betekenis die wij als lezers
toekennen aan een woord, of dat nu een woord is in een gesproken taaluiting, in
een krantenartikel of een woord in een gedicht. Het gaat hier om de kwestie of
betekenis een eigenschap van woorden is of dat betekenis iets is wat woorden wordt
toegekend. Is het eerste het geval dan is Bronzwaers iconische principe daar een
bijzondere demonstratie van (met de klanknabootsing, zoals in koekkoek of miauw,
als het prototype). Is het tweede het geval, dan is er sprake van een conflict met
het iconische principe. Want in het iconische principe wordt betekenis in de vorm
van een woord uitgedrukt, waardoor betekenis een eigenschap van dat woord wordt.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

269
Volgens Frida Balk in haar grammatica De woorden en hun zin, moeten we betekenis
opvatten als een eigenschap van woorden. Wanneer we echter de woordgroep uit
de titel van Balks boek: ‘de woorden en hun zin’ als voorbeeld nemen, dan hebben
de afzonderlijke woorden nogal wat betekenissen en connotaties, waardoor er ook
heel wat betekenissen en connotaties zijn van de woordgroep als geheel. Wanneer
Balk nu beweert dat het weinig zin heeft ons hoofd te breken over de vraag of
woordbetekenis onderdeel is van menselijke kennis, of daarvan onafhankelijk bestaat,
dan had ze dus beter een andere titel voor haar boek kunnen kiezen. Want zonder
onze kennis - kennis van het bestaan van grammaticaboeken, van taalkundestudies
of van de neiging dubbelzinnigheden te gebruiken in boektitels, om er maar een
paar te noemen - zijn we niet in staat al die mogelijke betekenissen van de titel terug
te brengen tot de volgende twee: a) de woorden en de taaluiting waarin ze
voorkomen, en b) de woorden en hun inhoud (inhoud=betekenis=zin). Wat als een
aardige dubbelzinnigheid bedoeld is (ik heb het niet eens gehad over ‘zin’ opgevat
als ‘nut’), kunnen we opvatten als een onbedoelde demonstratie van een van de
wonderen van de taal: polysemie.
Polysemie is het verschijnsel dat één woord een scala van betekenissen en
betekenisaspecten kan hebben. Zonder onze kennis betekent de titel van Balks
boek heel veel en dus zo goed als niets. Polysemie is dan ook niet een weetje voor
eerstejaars-studenten Nederlands, maar is er de oorzaak van dat woorden niets
betekenen wanneer ze niet gebruikt worden in een context, zoals ‘de woorden en
hun zin’ in de context van grammatica's of een taalkundestudie. De conclusie is dus
onvermijdelijk dat woorden en zinnen niet op eigen benen kunnen staan, althans
semantisch niet.
5
In het woordenboek is het niet anders. De betekenissen in het woordenboek
worden omschreven door middel van andere woorden die op hun beurt door weer
andere woorden omschreven worden, enzovoort. Bovendien hopen de
woordenboekenmakers dat we de meeste van die woorden al kennen. Dat in een
woordenboek de betekenis van woorden wordt vastgelegd, is dus een illusie. Een
illusie die nog versterkt wordt door het veelvuldig citeren in onze belangrijkste
woordenboeken van literaire voorbeelden, waardoor we de indruk krijgen een woord
in actie te zien, wat echter niets afdoet aan de circulariteit die elk woordenboek
6
principieel kenmerkt. Een veel interessanter vraag is natuurlijk hoe het mogelijk is
dat kinderen die nog nooit een woordenboek hebben ingezien, zich een grote
woordenschat eigen maken en daar ook nog eens mee uit de voeten kunnen,
bijvoorbeeld later... bij het raadplegen van woordenboeken. Deze vanzelfsprekende
prestatie van kinderen zou ons moeten doen inzien dat de betekenis van een woord
niet kan worden afgeleid uit de relatie van dat woord tot andere woorden, maar tot
de werkelijkheid waarin de taalgebruiker zich bevindt als het woord gebruikt wordt.
Blijkbaar ziet het woordenboek in ons hoofd er heel anders uit dan in het
woordenboek dat in onze boekenkast staat. Hoe precies ons mentale woordenboek
eruit ziet is moeilijk te zeggen, maar dat het totaal anders gestructureerd is, totaal
anders werkt dan een gewoon woordenboek, zoveel is zeker.
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Toch komt onze intuïtie ongeveer op het volgende neer: we weten toch wel zo'n
beetje wat een woord betekent? En het is toch ook zo dat die betekenis op zijn minst
in de buurt komt van wat we in een woordenboek kunnen vinden? En kijk eens hoe
ongelofelijk snel we tijdens een gesprek in staat zijn de betekenis van een pas
uitgesproken zin te interpreteren? Met name deze enorme snelheid heeft volgens
taalwetenschapper Jan Koster geleid tot het verschijnsel van het ‘semantisch
fundamentalisme’: de illusie dat woorden en zinnen een betekenis hebben,
onafhankelijk van een context waarin ze gebruikt worden. Kosters opvatting luidt
dan ook als volgt:
Van de interpreterende mens losgesneden taalbouwsels en andere
representaties zijn geheel betekenisloos. De interpretaties die we aan
woorden en zinnen toekennen zijn het resultaat van een betrekkelijk vrij
en creatief proces, waarbij we de ons beschikbare informatie proberen
toe te snijden op context en situatie. (Koster 1992: 146)
Het gedicht opgevat als autotelische entiteit, dat alleen naar zichzelf verwijst en
alleen zichzelf betekent is bij uitstek een van de interpreterende mens losgesneden
taalbouwsel, dat niet vol van betekenis is maar juist geheel betekenisloos. De
snelheid waarmee we zinnen interpreteren tijdens een gesprek, heeft alles te maken
met het creatieve proces van interpretatie, niet met identificeren van betekenis. Er
moeten dus constante elementen in het interpretatieproces aanwezig zijn, terwijl
we die altijd in de betekenis hebben gezocht of aanwezig hebben gedacht. Eén van
die constante elementen is cruciaal bij het lezen poëzie: wij delen in hoge mate een
gemeenschappelijke cultuur, veel meer dan we ons bewust zijn, zoals we ook een
gemeenschappelijke literaire, of poëtische, cultuur delen.
Wanneer Bronzwaer schrijft dat er geen betekenis mag zijn die niet door de vorm
van de woorden van de dichter wordt overgedragen, dan wordt hiermee ontkend
dat de lezer betekenis toekent aan een gedicht op grond van een creatief
interpretatieproces waarin we onze kennis van de wereld activeren en inzetten. De
illusie van een objectieve lezing van een gedicht is dan ook altijd mogelijk geweest
omdat de kennis van de wereld van de ene lezer, grotendeels overeenkomt met die
van een andere, waardoor zij een van de belangrijkste constanten in het
interpretatieproces delen. Het veel geconstateerde verschijnsel dat een gedicht, na
uitgebreid te zijn geanalyseerd, bij herlezing zich niets van die analyse lijkt aan te
trekken (ik formuleer het bewust wat informeel), heeft minder met het gedicht dan
met de lezer te maken, bij wie het interpretatieproces tijdens die herlezing opnieuw
begint, met alle grotere of kleinere verschillen met de eerste lezing van dien, en wel
als gevolg van een interferentie tussen de kennis van de wereld en de nieuwe kennis
uit de analyse. De lezer is zich hier niet van bewust, zo snel gaat het
interpretatieproces. Het is echter niet de onuitputtelijkheid van het gedicht dat de
oorzaak is van dit verschijnsel, het is de ontwikkeling van de lezer, in zekere zin
ook de onuitputtelijkheid van de lezer.
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2. Betekenis en ervaring
Piet Meeuse heeft erop gewezen dat de dingen in de poëzie van H.H. ter Balkt een
prominente plaats innemen, niet in de bekende en vaak al te moderne
filosofischproblematische zin, maar vooral als verhaal. Ter Balkt ‘bezingt ze met zijn
eigen driftige temperament’ en ze worden ook regelmatig als handelende personen
opgevoerd (Meeuse 1992: 118). De dingen en de mensen, maar ook de planten en
de dieren zijn bij Ter Balkt lotgenoten, beweert Meeuse, en evenals het ding, kan
ook de mens zich niet buiten, laat staan boven de natuur plaatsen. De poëzie van
Ter Balkt is dan ook bijzonder plastisch te noemen en voor velen maakt dit mede
de aantrekkelijkheid ervan uit. Deze aantrekkelijkheid kan door hersenonderzoek
als dat van van A. Martin (1996) in een nieuw licht geplaatst worden. Neem
bijvoorbeeld het kwatrijn ‘Ode aan de triomfzang tegen de bijlen’ uit de bundel Tegen
de bijlen (1998):
Door de rondvliegende spaander zien wij het bos niet meer Eens, op de planeet,
toen het later was dan na middernacht Klink nog helder op, triomfzang tegen de
bijlen nog laat aan het werk Klink op, zangen in de keel al bijna door stikstof
omgebracht
(Ter Balkt 2000: 654)
Martin heeft laten zien dat wanneer een proefpersoon tekeningen van dieren en
stukken gereedschap moet benoemen, er activiteit in verschillende anatomische
gebieden van de hersenen kan worden waargenomen. Bij het benoemen van
bijvoorbeeld een bijl, wordt dát gebied van de hersenen geactiveerd dat ook
geactiveerd wordt wanneer wij ons indenken dat we onze hand bewegen ter hantering
van een bijl. Het benoemen van een dier activeert het gebied dat met visuele
herkenning wordt geassocieerd. Wat kunnen we hieruit concluderen? In elk geval
dat niet uitsluitend het taalgebied in de hersenen wordt geactiveerd wanneer we
iets benoemen. Maar waar het mij hier om gaat is dat er informatie in de hersenen
is opgeslagen die geactiveerd wordt bij het benoemen van een ding. We kunnen
echter niet zeggen dat de betekenis van het woord bijl hetzelfde is als die informatie.
Want dan zou de betekenis van het woord bijl niet meer zijn dan het activeren van
een hersengebied dat met beweging te maken heeft. Wanneer we de betekenis van
het woord bijl opvatten als een ervaring van het gebruik van dat woord in een context,
in de stroom van het leven zoals Wittgenstein zei, dan moet de in de hersenen
opgeslagen informatie die geactiveerd wordt bij het benoemen van het voorwerp
bijl een rol spelen in de interpretatie van het gebruik van dat woord. Hoe precies is
moeilijk vast te stellen, maar het is genoeg te weten dat de betekenis niet met die
informatie samenvalt. Zoveel is zeker dat het appèl dat de wereld van de dingen
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doet op de woorden, een opvatting die Meeuse ontleent aan Walter Benjamin en
toepast op de poëzie van Ter Balkt - een opvatting overigens die tot nu toe alleen
filosofisch en niet taalwetenschappelijk serieus werd genomen - door modern
hersenonderzoek wordt bevestigd. Er is zeker wat voor te zeggen dat er in de
hersenen van de lezer van Ter Balkts poëzie heel veel gebeurt (in de zin dat veel
hersengebieden geactiveerd worden) als gevolg van de plastiek van zijn verzen.
Maar niet elke lezer beschikt over de informatie die ‘Het mos’ uitGroenboek (1973)
tot zo'n ontroerend gedicht maakt. Alleen kennis van en vooral ook ervaring met de
flora, het mos bijvoorbeeld, laat meerdere gebieden in de hersenen ‘oplichten’ (geur,
tast, kleur). Met enige goede wil is ‘Het mos’ in het licht van het voorgaande te lezen
als poëticaal-neuraal gedicht:
Brieven, mosgroen gekregen,
zwart geschreven, in regens
gelezen, zo wandelt en rust
zo spreekt en zwijgt het mos.
En als je het mos zou lezen
zijn fijne schrift, helder en los,
als je het mos zou begrijpen, dan
zou je lezen: Ik ben het mos.
(Ter Balkt 2000: 143)

We kunnen in elk geval concluderen dat er tegen de opvatting van het gedicht waarin
betekenis als het ware ligt opgetast, als eigenschap van de woorden ervan, veel is
in te brengen. Dat de opvatting van het autotelische gedicht zo hardnekkig is
geweest, en nog steeds lijkt te zijn, zou mede kunnen worden verklaard door de
grote invloed van Eliots theorie van de onpersoonlijkheid, waarin hij de dichter, en
natuurlijk de lezer, ondergeschikt maakt aan het gedicht. In het gedicht worden niet
de persoonlijke kwaliteiten van de dichter weerspiegeld, zoals in de romantiek de
heersende gedachte was, maar heeft de dichter slechts de functie van intermediair.
De dichter is dienstbaar aan iets dat zijn persoonlijkheid te boven gaat, ‘to something
which is more valuable’, zoals in zijn essay ‘Tradition and the Individual Talent’ te
lezen valt (Eliot 1951: 17). Dienstbaarheid is ook de centrale gedachte in Eliots idee
van traditie waarin de dichter zich dient te voegen. Het geheel van de Europese
literatuur vanaf Homerus vat hij op als een hechte samenhang die gekenmerkt wordt
door gelijktijdigheid. Duidelijk verwijzend naar Eliot, schreef Kees Fens naar
aanleiding van Borges' essaybundel De cultus van het boek:
De literatuur gaat door de eeuwen heen ineens symmetrische vormen
aannemen en de begrippen ‘voorloper’ en ‘nakomeling’ veranderen niet
zozeer van inhoud, ze worden in feite bete-
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kenisloos: er is geen opeenvolging en dus ook geen herhaling: er zijn
hoogstens plotseling helder geworden gelijktijdigheden. (Fens 1994: 248)
Met elk gedicht wordt in deze opvatting de eenheid en de continuïteit van de literatuur
opnieuw bevestigd: alle gedichten tezamen vormen een ideële orde die zich voegt
naar een nieuw gedicht, zoals het nieuwe gedicht zich voegt naar die orde. Hier
komt geen lezer aan te pas, waardoor ook de literaire traditie een autotelisch karakter
krijgt. Bronzwaers Lessen in lyriek is dus terug te voeren op het in wezen religieuze
ideaal van een poëzie die het menselijke te boven gaat omdat die waardevoller is
dan het persoonlijke dat slechts tijdelijk is. Waar het mij nu vooral om gaat is dat de
ideële orde van de poëzie die het persoonlijke te boven gaat, in werkelijkheid het
ideaal is van een gedeelde cultuur, die zoals we hebben gezien maar al te persoonlijk
is. En het is precies die cultuur die door een dichter als Lucebert niet werd gedeeld,
al was het maar vanwege politieke redenen. En niet alleen door Lucebert, ook door
hedendaagse dichters als Ter Balkt, Arjen Duinker, Marc Kregting, Lucas Hüsgen,
Tonnus Oosterhoff niet, zij het natuurlijk ieder op zijn eigen manier.

3. Betekenis, analogie en sympathie
Veel gedichten van Arjen Duinker zijn ver van het ideaal van het autotelische gedicht
verwijderd, ver van wat de gemiddelde lezer van poëzie verwacht. Zo ver, dat als
het om de betekenis van zijn gedichten gaat, de lezer zich bewust wordt van zijn
interpretatieproces tijdens het lezen, al was het maar omdat die niet op gang lijkt te
kunnen komen, althans niet altijd. Of anders gezegd: bij de poëzie van Duinker
wordt het voor de lezer bijna tastbaar dat betekenis het toekennen van betekenis
is. Dat betekenis dus geen eigenschap is van het gedicht. Wat moet de lezer
bijvoorbeeld met het volgende, voor Duinkers poëzie typerende gedicht:

vooruitzicht
Enerzijds is de verte een gulle gever.
Vogels, liefdes, dromen, illusies,
Nabijheid, zekerheid, schuim, onbekends,
Veren, huiden, bomen, kopjes,
Angsten, trillingen, tijd, grimas,
Gewoontes, hout, fluweel, stenen,
Wind, wolken, echo's, echo's van echo's,
Getallen, grappen, schouders, concurrentie.
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Enerzijds schenkt de verte ons
Vruchten, stoelen, tafels, papier,
Armoede, knieën, woede, glinstering,
Koraalrif, ramp, monster, lijn,
Petten, kragen, mouwen, schoenen,
Verdriet, wapens, insecten, passie,
Besluiten, plattegronden, vulkanen,
Diamant, stroming, verhaal, koffie,
Dofheid, verbanden, motoren, adem.
Anderzijds is de verte een alleseter
Die ons opslokt, dat weet iedereen.
(Duinker 1998: 42)

Hoe moeten we betekenis geven aan dit gedicht? Natuurlijk kunnen we hier
eenvoudigweg spreken van een opsomming, van parallelle nevenschikkingen,
waarvan er vele in Duinkers poëzie zijn aan te treffen. Waardoor wordt deze
opsomming bepaald? Zijn de elementen op een of andere manier met elkaar te
verbinden? Hier en daar lijkt er sprake van een wittgensteiniaans taalspel, zoals in
de regel: ‘Petten, kragen, mouwen, schoenen’. Een demonstratie dus van het inzicht
dat er geen essentie van het begrip ‘kleding’ kan worden geformuleerd en dat we
alleen spreken van een familie waarvan de leden familiegelijkenissen vertonen?
Ook de regel ‘Wind, wolken, echo's, echo's van echo's’ zou immers zo begrepen
kunnen worden, met betrekking tot zoiets als het begrip ‘natuurverschijnsel’. Het
zou kunnen, maar in ‘Vogels, liefdes, dromen, illusies’ is het taalspel alweer veel
complexer (als we al in termen van taalspel kunnen spreken hier). We voelen als
het ware dat we intensief een beroep doen op onze kennis van de wereld (vergelijk
dat eens met de lectuur van een willekeurig gedicht van J.C. Bloem). In het geval
van ‘Diamant, stroming, verhaal, koffie’ echter, lijkt het beroep op die kennis
nauwelijks soelaas te bieden, al zijn we ons er misschien van bewust dat ‘koffie’ en
‘verhaal’ dichter bij elkaar liggen dan ‘koffie’ en ‘diamant’. Maar dat bewustzijn (dat
voor elke lezer anders kan liggen) wordt niet bepaald door de
woordenboekbetekenissen van deze woorden. Deze poëzie lijkt zelfs de illusie van
de woordenboekbetekenissen van woorden te demonstreren. Er gebeurt dus heel
veel tijdens de lectuur van dit gedicht, maar het ideaal van een verantwoording door
de lezer van het gebruik van juist deze woorden in de opsommingen, zal niet worden
bereikt. Het gedicht is niet naar een eenheid toe te interpreteren. Dat er veel bij de
lezer gebeurt tijdens het lezen van dit gedicht - het creatieve interpretatieproces,
het activeren van de kennis en de ervaring van de wereld - ik denk dat de beleving
daarvan deze poëzie is.
Ik schreef dat we ons er misschien van bewust zijn dat in de opsomming ‘Diamant,
stroming, verhaal, koffie’ de woorden ‘koffie’ en ‘verhaal’ semantisch dich-
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ter bij elkaar liggen dan bij de andere elementen. In werkelijkheid geldt dit
vermoedelijk alleen voor mij persoonlijk als lezer. Een woord ‘koffie’ associeer ik
blijkbaar met ‘samenzijn’, ‘praten’ of ‘gezelligheid’, die op hun beurt weer te
associëren zijn met ‘verhaal’. Er zal nog veel meer plaatsvinden in mijn brein waar
ik geen idee van heb en dat door hersenonderzoek wellicht ook nooit zal kunnen
worden verklaard. Ik zou natuurlijk een verband kunnen construeren tussen ‘diamant’
en ‘koffie’, met behulp van het woordenboek. Met het lezen van Duinkers gedicht
heeft dit echter niets te maken, eerder met het oplossen van een kruiswoordraadsel.
Waar het om gaat is de onmiddellijkheid en de snelheid waarmee ik de semantische
nabijheid van de woorden ‘koffie’ en ‘verhaal’ vaststel tijdens het lezen. Bij een
andere lezer is dit bij andere woorden het geval. De interessante vraag dient zich
dan als vanzelf aan hoe de dichter zich verhoudt tot zijn eigen opsommingen. Hoe
kunnen we die verhouding zien?
Michel Foucault had geschaterd om de lijst die door Jorge Luis Borges wordt
aangehaald in een essay over John Wilkins: de al dan niet apocriefe Chinese
encyclopedie Hemels Emporium van welwillende kennis. In een ver verleden, zo
blijkt hieruit, werden dieren onderscheiden in ‘a) toebehorend aan de Keizer, b)
gebalsemd, c) getemd, d) speenvarkens, e) zeemeerminnen, f) fabeldieren, g)
zwerfhonden, h) die welke in deze classificatie zijn opgenomen, i) die welke te keer
gaan als dwazen, j) ontelbare, k) die welke zijn getekend met een heel fijn
kameelharen penseel, l) enzovoort, m) die welke net een vaas hebben gebroken,
n) die welke in de verte op vliegen lijken’ (Borges 1990: 122). Deze lijst zou de
directe aanleiding worden tot Foucaults meesterwerk De woorden en de dingen
(1966). In het voorwoord tot deze studie probeert hij duidelijk te maken waar volgens
hem de crux van deze opsomming uit bestaat. Het gaat Foucault erom dat er geen
gemeenschappelijke ruimte bestaat waarin elk van deze dieren bij elkaar zouden
kunnen komen, ‘behalve in de immateriële stem die de opsomming ervan uitspreekt,
en behalve op de bladzijde waar deze wordt opgeschreven. Waar zouden ze ooit
naast elkaar kunnen komen te staan, tenzij in het alibi van de taal?’ (Foucault 1982:
15) Foucault noemt verschijnselen als de lijst van Borges heterotopieën. Utopieën
daarentegen brengen troost, want ook al zijn ze nergens op aarde te vinden ‘toch
ontvouwen ze zich in een wondermooie, gladgestreken ruimte; ze openen steden
met brede lanen, fraaie beplante parken en gemakkelijk toegankelijke landen, ook
al is toegang ertoe een droombeeld’ (Foucault 1982: 17). Het zal duidelijk zijn dat
in utopieën geen plaats is voor Duinkers varken uit het gedicht ‘Varken eet mandarijn’.
In eerste instantie lijkt dit gedicht alles te hebben van een utopie, maar die wordt
wreed verstoord door de laatste twee regels:
Het varken eet een mandarijn.
Het varken eet met veel genoegen
Een eersteklas mandarijn,
Wetend dat hij iets betekent
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En een waarde heeft
Voor iedereen, wetend
Dat hij een mandarijn eet,
Eerste klas, met veel genoegen,
Alleen niet zeker wetend
Waardoor hij explodeert.
(Duinker 2000: 7)

Heterotopieën veroorzaken vooral verontrusting ‘omdat ze verhinderen dat men kan
zeggen “dit en dat”, omdat ze gemeenschappelijke namen stukbreken of door elkaar
haspelen, omdat ze al van te voren de syntaxis “stukslaan”, en dan niet alleen die,
welke zinnen construeert, - maar die, minder in het oog lopend, welke woorden en
dingen (naast en tegenover elkaar liggend) tot één geheel laat worden’ (Foucault
1982: 17). Heterotopieën storen ons vermogen of onze wens tot ordenen, of
misschien is het beter te zeggen: storen onze manier van ordenen. En zo storen de
opsommingen van Duinker het ideaal van het autonome, autotelische gedicht en
ons ideaal van een coherente interpretatie, beide trouwens voorbeelden bij uitstek
van Foucaults utopie.
Foucaults archeologie van de menswetenschappen is een poging een
geschiedenis te schrijven van de manier waarop wij, moderne mensen, de dingen
en de verschijnselen ordenen, een geschiedenis dus van de culturele codes die
hun orde opleggen aan de menselijke ervaring van die verschijnselen (het is niet
overdreven te stellen dat de opvatting van het autotelische gedicht niet anders doet:
een orde opleggen aan de lezer en daarmee abstraheren van diens meest
persoonlijke ervaring). Nu is voor ons vooral interessant dat Foucault de heterotopie
afzet tegen ‘de lyriek der volzinnen’. De heterotopie zou ‘elke mogelijkheid van
grammatica reeds bij de wortel bestrijden’. Wat zouden we ons bij een lyriek van
de heterotopie kunnen voorstellen? Het antwoord ligt voor de hand: zoals de poëzie
van Arjen Duinker.
In het gedicht ‘Voor Charles Simic’ is, evenals voor de dieren in Borges' lijst, geen
gemeenschappelijke ruimte denkbaar, waarin plaats is voor enerzijds het varken,
het scharminkel, het boek en de krant en anderzijds het varken en het scharminkel
als boek en krant. Bij Duinker echter, zo zullen we zien, krijgen zij hun plaats niet
in het alibi van de taal, maar in het alibi van de werkelijkheid.
Voor Charles Simic
Hier heb je een varken,
Daar heb je een scharminkel,
En prompt heb je hier Zo gaat dat nu eenmaal -
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Een boek en heb je
Daar een krant.
Laat me even denken.
Laat me nog even denken, alsjeblieft.
Ziezo, varken en scharminkel
Zijn de straat op gegaan,
Als boek en krant,
Geen van twee bestand
Tegen zware kou.
De man die ze leest
Zal ze willen verkopen
En slagersknecht zijn.
Dit alles is werkelijk
Een rechtstreeks gevolg
Van hier en daar
En op en af
En nu en dan
En wel of niet
En zus en zo
En allerlei.
(Duinker 2000: 29)

Er blijkt dus toch zoiets als een grammatica van de heterotopie te bestaan: een
grammatica van ‘dit en dat’. In de laatste strofe wordt het ‘dit en dat’ van Foucault
het ‘hier en daar’, ‘op en af’, ‘nu en dan’, enzovoort, van Duinker. Het is hier dus
niet de heterotopie die de grammatica stukslaat, onmogelijk maakt, maar we hebben
hier te maken met een grammatica die de heterotopie voortbrengt. En dat is een
gedachte die het gedicht met enige nadruk onder de aandacht wil brengen: ‘Dit alles
is werkelijk/ Een rechtstreeks gevolg/ Van [...]’. Het denken in het gedicht (‘Laat me
even denken’) voltrekt zich inderdaad anders dan in de lyriek van de volzin, die
immers de lyriek is van de onderschikking, van het aanbrengen van een hiërarchie
tussen de verschijnselen. In de lyriek van de onderschikking zou het varken en het
scharminkel iets moeten representeren waardoor de verschijning in het gedicht van
het boek en de krant een vanzelfsprekendheid is vanwege iets wat het boek en de
krant op hun beurt representeren. Zo is immers ons moderne denken: een denken
in representaties, in voorstellingen. En dit denken is ook in de poëziekritiek de norm.
Critici die schreven dat Duinkers poëzie geen poëzie is of in elk
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geval de vraag stelden of hier nog sprake is van poëzie, bevestigden deze norm
van het moderne denken.
Tegenover het denken in representaties stelt Foucault het denken in
overeenkomsten, dat dan als het voor-moderne denken moet worden opgevat. Twee
vormen van dit denken, de analogie en desympathie, zijn voor ons van belang. Bij
analogieën gaat het minder om overeenkomsten dan om de relaties tussen
overeenkomsten. Dat Foucault niet als taalkundige denkt, is vooral zo jammer omdat
de nadruk die bij de analogie op relaties wordt gelegd niet wordt verbonden met de
grammatica. En we zagen al dat bij Duinker de grammatica een grammatica van
de nevenschikking is, beheerst door relaties van het type ‘en’, ‘of’, ‘bovendien’, ‘ook’,
of ‘zelfs’, in tegenstelling tot onderschikkende relaties van het type ‘omdat’, ‘doordat’,
‘aangezien’, ‘mits’, ‘zodat’, ‘teneinde’, enzovoort. Het denken in Duinkers poëzie
wordt dus geordend door de nevenschikkende patronen van een grammatica
waarmee de dichter mentaal is toegerust. Vandaar misschien ook de veelvuldige
afwezigheid van een dichterlijk subject in Duinkers poëzie: de gedichten lijken te
zijn ontstaan in opdracht van Duinkers grammatica, van zijn bijzondere grammaticale
predispositie die de plaats inneemt van dat traditionele dichterlijke subject.
De volgende vraag is dan natuurlijkwat er geordend wordt, of wat het precies is
dat ‘Een rechtstreeks gevolg’ is van deze grammatica. Dat is de kwestie van de
overeenkomsten zelf, niet die van de formele relaties ertussen. Het antwoord verenigt
het denken dat in het teken staat van de analogie met het denken van de sympathie.
Sympathieën hebben volgens Foucault iets van een bliksemschicht: ze vallen
plotseling neer en kunnen uit één enkel contact worden geboren. Ze hebben geen
grenzen en zijn mateloos: ‘in een oogwenk leggen ze enorme afstanden af [...] ze
zijn de oorsprong van beweeglijkheid’ (Foucault 1982: 45). Bij sympathieën is alles
betrokken op alles. De bliksem slaat bij Duinker in de eerste strofe al in: ‘En prompt
heb je hier...’ (denk ook aan het plotseling exploderend varken). Alleen wanneer
het denken wordt bepaald door sympathieën, is vervolgens een uitspraak als deze
mogelijk: ‘Zo gaat dat nu eenmaal’. Het is hier dat we weer zijn teruggekeerd bij de
lectuur van Duinkers ‘Vooruitzicht’. Want mijn gevoel van de semantische nabijheid
van ‘koffie’ en ‘verhaal’ in de opsomming ‘Diamant, stroming, verhaal, koffie’, is
daarop niet dezelfde uitspraak van toepassing? En dat sympathieën iets hebben
van een bliksemschicht, van iets onmiddellijks en ongehoord snels, herinnert dit
niet aan de snelheid van het interpretatieproces bij betekenistoekenning? De
metaforiek die Foucault gebruikt voor sympathieën, zou immers ook van toepassing
kunnen zijn voor wat er zich in onze hersenen afspeelt tijdens het interpretatieproces.
En zoals gezegd: misschien zullen we wel altijd veroordeeld zijn tot dergelijke
metaforen, omdat het hersenonderzoek vermoedelijk nooit tot een sluitend model
van betekenistoekenning zal komen. Hoe dan ook, in analogie met de dichter: ‘En
prompt heb je hier’, kan de lezer op zijn beurt hetzelfde zeggen bij zijn lectuur van
het gedicht want ook hij heeft geen toegang tot representaties van sympathieën.
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4. Conclusie: de eenheid van de lezer én de eenheid van de dichter
Een dichter als Arjen Duinker ontmaskert de illusie van betekenis als eigenschap
van woorden, de illusie van betekenis als woordenboekbetekenis, en met deze
ontmaskering valt het autotelische gedicht van zijn voetstuk. In Duinkers poëzie is
de lezer weer in ere hersteld en ontmoet hij in de dichter iemand met wie hij op voet
van gelijkheid verkeert, onderhevig als ze beiden zijn aan fascinerende maar
onverklaarbare sympathieën. En dat het gedicht in de eerste plaats de ervaring van
het gedicht is door de lezer, vanuit diens kennis en de ervaring van de wereld, lijkt
me een niet minder belangrijke conclusie. Betekenis als iets wat aan woorden wordt
toegekend door de lezer, laat ook alleen maar deze conclusie toe. De academische
poëziebeschouwing en -kritiek echter, is nog altijd in de ban van het adagium dat
Kees Fens als volgt onder woorden brengt: ‘wat als eenheid gepresenteerd wordt,
wil ook als een eenheid gezien en verstaan worden, van welke aard die eenheid
ook is, eenheid van tegendelen bijvoorbeeld’ (Fens 1984: 13). Het autotelische
karakter dat het gedicht wordt toegeschreven, verraadt zich in de formulering die
suggereert dat het gedicht zelf iets zou willen, wat geheel in overstemming is met
Eliots theorie van de onpersoonlijkheid. Het is echter, zo hebben we gezien, een
poëticale norm die verbonden is met een bepaald soort poëzie. Wanneer we die
norm verheffen tot een axioma in de academische poëziebeschouwing en de
poëziekritiek, met een wetenschappelijke status zelfs, dan moet de poëzie van
Duinker worden gediskwalificeerd. Maar tegen die diskwalificatie kan men zich
moeilijk verweren op grond van veronderstelde postmoderne eigenschappen van
deze poëzie. Deze strategie is althans niet onproblematisch. Want wanneer men
het postmodernisme vooral afzet tegen het modernisme - waartoe Vaessens (2001)
en Joosten en Vaessens (2001) neigen - wordt het modernisme immers tegelijk
weer opgericht. Het is een dialectiek waaraan een dergelijke benadering moeilijk
kan ontsnappen en waar de poëzie zelf uiteindelijk het slachtoffer van is.
Duinkers poëzie onttrekt zich dus aan benaderingen als die van Bronzwaer als
gevolg van het feit dat in deze poëzie de wortels van het ‘semantisch
fundamentalisme’ worden aangetast. En het is dit fundamentalisme dat ten grondslag
ligt aan de opvatting van het gedicht als autotelische entiteit én van het gedicht als
icoon van zijn betekenis. Als er al van ‘eenheid’ bij Duinkers gedichten sprake is,
dan is het de eenheid van de kennis en ervaring van de wereld bij de lezer, als
constante in het interpretatieproces van het gedicht, en daarnaast van eenzelfde
eenheid bij de dichter als constante in het scheppingsproces. In het gedicht botsen
die eenheden, botsen dichter en lezer op elkaar. De ervaring van die botsing is niet
herhaalbaar, want bij herlezing van het gedicht is de kennis en de ervaring van de
wereld vermeerderd met de ervaring van de eerste lectuur. Natuurlijk is van eenzelfde
botsing sprake bij poëzie die in hoge mate beantwoordt aan de poëticale norm van
de iconiciteit. Maar een poëticale norm is van een andere categorie dan het
natuurlijke proces van betekenisgeving. Met ‘natuurlijk’ bedoel ik dan dat we
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ons van dit proces niet bewust zijn, dat het zich automatisch voltrekt tijdens de
lectuur. In Lessen in lyriek wordt juist deze cruciale eigenschap van betekenisgeving
ontkend als gevolg van de gelijkstelling van het principe van de iconiciteit met het
proces van betekenisgeving. De vraag of we de dichotomie van het modernisme
en het postmodernisme nodig hebben om het oordeel te weerleggen dat er bij
Duinkers poëzie geen sprake zou zijn van poëzie, lijkt hiermee beantwoord. Met de
inzichten van de moderne semantiek zijn we echter al een heel eind gekomen.
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63-71. De eerste twee artikelen zijn opgenomen in Het onbehagen van de literatuur. Essays.
Vantilt, Nijmegen 2001.
2 Een probleem van het begrip ‘modernistisch’, zoals gebruikt door Vaessens, zou kunnen zijn
dat er dan voorbij wordt gegaan aan ‘uit het modernisme stammende opvattingen waarbij het
literaire werk juist als een noodzakelijkerwijs fragmentarisch blijvend fenomeen wordt
gekenschetst’ (Goedegebuure 1987: 21). Het begrip is dus niet zo eenduidig als voor een gebruik
ervan door Vaessens in zijn postmoderne benadering van Lucebert, wenselijk zou zijn (zie ook
Goedegebuure 2001).
3 Exemplarisch in de Nederlandse context is Sötemann (1985).
4 Zie Oversteegen (1982).
5 Verkuyl (2000) is de bron voor deze alinea. Deze inleiding tot de semantiek mag geen enkele
literatuuronderzoeker ongelezen laten. Het is jammer dat een onbedoeld neveneffect van Kerstens
(2001) de bevestiging is van het vooroordeel onder letterkundigen dat de taalwetenschap het
literatuuronderzoek niets te bieden heeft, waardoor het gevaar dreigt dat men waardevolle en
toegankelijke studies als die van Verkuyl ook ongelezen laat.
6 In het eerste jaar (1979-1980) van mijn studie Nederlands aan de KUN werd ons tijdens het
college poëzieanalyse op het hart gedrukt dat elke analyse diende te beginnen met het in het
woordenboek opzoeken van alle mogelijke betekenissen van de woorden uit het gedicht.
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Neemt en eet
De poëzie van Peter Verhelst en haar receptie
Dietlinde Willockx
Het is een veel gehoorde klacht onder de lezers van Vlaamse cultuurbijlagen: de
overkill aan artikelen over Peter Verhelst. Geen theaterproductie of Verhelst heeft
een mythe naar zijn hand gezet, geen lifestyle-issue of Verhelst mag zijn opinie
spuien, geen cultuurjaar of Verhelst verleent zijn medewerking. Sinds Verhelst in
1999 voor zijn roman Tongkat zowel de reguliere Gouden Uil als de jonge Gouden
Uil mocht ontvangen, hebben de media zich op hem gestort. Zijn populariteit werd
bevestigd toen het publiek hem tot winnaar van de Gouden Uil publieksprijs 2002
koos, voor Memoires van een luipaard. Tussen dat boek en prijsbeest Tongkat
publiceerde hij nog de ‘roman in sprookjes’ Zwellend fruit en Aars!, een bewerking
van de Oresteia, want het kost Verhelst blijkbaar geen moeite om tussen alle heisa
door uiterst productief te blijven.
Wat de media grotendeels ontsnapt, is 's mans dichterschap. Ten tijde van Tongkat
had Verhelst de poëzie vaarwel gezegd door het medium in zijn laatste bundel
Verhemelte (1996) op te blazen. Al in 1994 had hij zich in een interview ‘zwaar
ontgoocheld’ getoond in de poëzie die hij ‘een belachelijke vorm’ noemde die
‘anachronistisch, totaal uit de tijd’ is. Tegelijk vond hij het ‘de vorm van de toekomst:
de enige vorm die bij manier van spreken nog verder kan gaan dan de videoclip.’
De kritiek maalde niet om de verloren dichter en beschreef zijn proza als ‘poëtisch’.
Daarbij werd verwezen naar de beeldende aanpak, de onverwachte woordkeus en
bepaalde semantische velden die in schier eindeloze reeksen terugkeren. Opvallend
is dat vooral negatief oordelende recensenten het proza in termen van poëzie zien:
‘Achter de zogenaamd poëtische stijl van Verhelst schuilt een onoprecht
1
koketteren met het onbehagen’ (over Tongkat), ‘net als bij zijn beoogde
zinnelijkheid bestaat de poëtische zeggingskracht van Verhelst vooral uit
een behendig jongleren met woorden (“diamanten”, “sterren”, “vonken”)
2
die op het kitscherige af “poëtisch” zijn’ (over Zwellend fruit).
Wat in het proza als ‘poëtisch’ wordt ervaren, keert ook terug in de bevindingen bij
de zeven gedichtenbundels die Verhelst in een hoog tempo bij elkaar schreef -
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tussen het debuut Obsidiaan (1987) en het afscheid Verhemelte (1996) zit geen
3
4
tien jaar. Verhelst wordt ‘een bodybuilder van taal’ (over Witte bloemen) genoemd,
zijn poëzie ‘Bengaals vuurwerk: een woordenstroom die gesuis voortbrengt, een
doffe knal in het conventionele betekeniscentrum en dan een veelkleurige explosie
van associaties, metaforen en contaminaties waarin het lichaam als verheerlijkte
5
icoon in de liefdespoëzie in uiterst fijne deeltjes over de hoofden neerdaalt’ (over
Verhemelte). De metaforen, de lichamelijkheid van het taalgebruik en de versplinterde
vorm worden steevast benadrukt, maar nog vaker komt de gewelddadige inhoud
aan bod. Ontploffingen, verminkingen en aan SM herinnerende beelden trekken de
aandacht. In een interview klaagt Verhelst dat zijn gedichten op dezelfde manier
worden gelezen als klassieke poëzie terwijl zijn invloeden te situeren zijn in de film,
6
in muziek en schilderijen, elementen die volgens hem over het hoofd worden gezien.
Het is inderdaad zo dat de meeste recensenten en essayisten alleen terloops
vermelden dat Obsidiaan een aantal schilderijen van Francis Bacon als inspiratiebron
heeft en dat slechts enkelen het werk van de kunstenaar Thierry De Cordier
herkennen in De Boom N, terwijl Verhelst dat achter in zijn bundel expliciet aangeeft.
Dat geldt echter in nog grotere mate voor Verhelsts proza. Hoewel De Kleurenvanger
een motto draagt van De Cordier, verwijst enkel Paul Demets naar de rol van diens
7
werk in de roman. Over de vele kunstenaars die wel bij naam worden genoemd,
van Michelangelo tot Goya, valt hier en daar een woord maar het belang voor
Verhelsts poëtica wordt nergens onderzocht of bevraagd. Op welke manier worden
tekst en context van Verhelsts oeuvre dan benaderd?

‘Niet dat gedoe met handjes en een schaar’

Zelf nodigt de dichter critici en lezers uit om zijn poëzie te lezen door een bril van
structuren en metaforiek, met de nadruk op het oeuvre als geheel. Verhelst heeft
zijn poëtische werk in het keurslijf van een rigide structuur gestopt waarover hij in
interviews bereidwillig uitweidt en waarvan hij zelfs een tekening heeft gemaakt die
de reden is geworden waarom de bloemlezing van Vlaamse literaire talenten, Jonge
sla (1994), nog regelmatig wordt opengeslagen. Als basis geldt het pentagram, de
vijfpuntige ster met zes vlakken. Elk vlak bevat een symbool waarbij een cijfer en
een letter horen en een boekje met eveneens een letter. Dat resulteert, in volg-
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orde van de cijfers, in: een afgehakt hoofd (D - Decapitatie), een stierenkop (T Tauromachie), een spiegel (R - Reflectie), een schaar (C - Castratie), een mes (D
- Dissectie) en een kruis (K - Kruis). In een overzichtsartikel van Verhelsts voorlopige
gehele oeuvre brengt Bart Vervaeck, aan de hand van diezelfde tekening, elk
symbool en het bijhorende thema in verband met een specifieke dichtbundel, zodat
alle bundels samen het pentagram vormen. Vreemd is dat hij niet bij elke toewijzing
rekening houdt met Verhelsts tekening. De schaar van Castratie zou centraal staan
in het lange gedicht Angel (1990). Inderdaad wordt de A geassocieerd met een
8
schaar: ‘Zoals de open benen van een schaar / begint haar naam.’ Verhelst echter
tekent bij de schaar en de C een boek met op de cover de M, die voor Master (1992)
staat. Angel wordt afgebeeld bij het kruis en dat sluit aan, zoals Vervaeck toont, bij
de thematiek van het lijden en bij de religieuze symbolen in de bundel. Bij Master
benadrukt Vervaeck het concept van het spiegelpaleis of de viewmaster waarbij de
dichter zichzelf als talloze andere personages weerspiegeld ziet. Nochtans valt de
9
schaar op, als voorwerp (‘Niet dat gedoe met handjes en een schaar’), als middel
tot fragmentatie (‘in mijn hoofd de kermende touwen losknipt zodat ik / een schip
10
op drift ben’), als de ‘snijbloem’ die herhaaldelijk opduikt en het vergankelijke van
11
het schone visualiseert en als de castratie (‘[...] / Castratie’; ‘Rein moet ik worden
als haar schort; arduin / staat van mijn vel te lezen nu ze buigt naar mijn geslacht.
12
/ Een wolkje lachgas blaast ze: hoeveel bloemen ik wel ken?’ ). De spiegel hoort,
zoals het palindroom in de titel verraadt, bij Otto. De juwelen het geweld het geweld
de juwelen (1989); het debuut Obsidiaan (1987) stond in het teken van de stier en
de matador en in Witte bloemen (1991) ging Baudelaire onder het mes. In het midden
van het pentagram staat de onthoofding, dikwijls weergegeven via de Bijbelse
Salome. Verhelst plaatst er zijn debuutroman Vloeibaar harnas (1993) naast waarin
kwistig wordt omgesprongen met onthoofde hondjes en ananassen op zilveren
schalen. De boom N (1994) verscheen na Jonge sla en ontbreekt op de tekening
maar kan daar rustig bij de onthoofding staan: ‘Je begint te zwemmen. / Je wordt
niet door het wateroppervlak onthoofd; / het is het andere deel dat, weggesneden,
13
trappelt.’ De bundel moet ook het pentagram onthoofden, onbruikbaar maken; in
het Latijnse slot is het woord ‘nihil’ flink vertegenwoordigd. De Nederlandse versie
eindigt niet met een punt maar met ‘want’, waarna het begin weer kan volgen in de
eindeloze cirkel van de slang die in haar eigen staart bijt: ‘Zoals de boa zichzelf bij
14
zichzelf/ naar binnen zuigt en zodoende zichzelf opheft’. Ook dat is een manier
van onthoofden.
Het bleek niet genoeg om het pentagram te ontbinden. Daarvoor moest de explosie
van Verhemelte (1996) zorgen, waarin Icarus neerstort en opstijgt en het begin al
een einde uitdrukt: ‘Dit is het einde / van wat in de zeventiende eeuw / ontkiemde’.
Met ‘Pieter Breugel’ als slotwoorden, vormt die zeventiende eeuw tevens het einde
van de bundel. Opnieuw vallen kop en staart samen. Vervaeck associeert de
zeventiende eeuw met ‘het rationele mens- en wereldbeeld, het geloof in de
15
begrijpbaarheid van alles’ dat tenietgedaan wordt door de cirkelvorm. Die cirkel
moet het pentagram laten doldraaien en het, met behulp van de talrijke explosies
doorheen
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de bundel, ontbinden. In het feestnummer van De Revisor, waarin werd onderzocht
in hoeverre de literatuur een toekomst heeft, verklaarde Verhelst zichzelf definitief
16
dood als dichter: ‘peter verhelst poète-s. (*1987-†l997)’. De afscheidstekst van de
‘poète suicideur’ bevatte een nee aan de poëzie, een ja aan het proza. Vijf jaar later
lijkt Verhelst de doorhalingen ongedaan te maken: voor de festiviteiten rond Brugge
2002 schreef hij een begeleidend gedicht, in Dietsche Warande & Belfort publiceerde
hij gedichten naar aanleiding van choreografieën van Anne Teresa De
17
Keersmaecker en er verscheen een nieuwe bundel, Mondschilderingen (2002)
waarvan het niet echt duidelijk is of het nu gaat om poëzie of om proza. De schaarse
respons kan, voor zover die niet te wijten is aan voornoemde overkill, erop wijzen
dat het dunne boekje als poëzie wordt ervaren.
Verhelsts poëzie is af maar blijft zich vertakken. Hetzelfde geldt voor het
pentagram. Ongeveer gelijktijdig met Verhemelte verscheen de roman De
Kleurenvanger, Verhelsts meest rigoureuze uitwerking van zijn pentagram. In een
18
interview wijst hij erop dat de jongen langs de lijnen van een pentagram vijf steden
bezoekt en vertelt hij tevens dat Verhemelte bedoeld was om zijn poëzie kapot te
maken. Wat hij in de poëzie opblaast, bouwt hij op hetzelfde moment op in het proza.
De Icarusfiguur die in Verhemelte op diverse manieren ontploft, neerstort en de
einder in gekatapulteerd wordt, reist in De Kleurenvanger langs Europese steden
en wordt geconfronteerd met mensen, kunstwerken en verhalen waarin om de
19
haverklap de pentagramsymbolen opduiken. Hoewel een aantal recensenten de
boeken samen besprak, is er niemand die de tegenstelling tussen afbraak en opbouw
van het pentagram vermeldde, evenmin werd verwezen naar de dubbelrol van
Icarus.

‘Geloof me, ik ben een gedicht.’
Verhelsts structuurmanie vormt een welkom houvast te midden van alle heftige
beelden, kleuren en bloemen die de lezer non-stop op zich afgevuurd krijgt. De
woordenstroom wordt dikwijls ervaren als gewelddadig en nihilistisch terwijl er
evengoed iets ongebreideld vitaals van uitgaat. Het vitale schuilt niet enkel in de
woordenspuwerij, in het driftige ritme en de opzwepende zinsbouw van imperatieven
en vragen maar vooral in het hoge gehalte aan gebeurtenissen. Als de dichter het
over dromen heeft, bedenkt hij: ‘maar wat is een droom? / Het palindroom van
20
moord.’ Wat normaal gezien beschrijving van de setting is, wordt bij Verhelst een
gebeurtenis: ‘De lucht leeft van ongedierte; de maan versmalt, / gaat liggen in een
21
mes’. Gebruikt de dichter werkwoorden met een algemene betekenis, dan worden
de handelingen gespecificeerd: de maan gaat niet zomaar liggen, ze gaat liggen in
een mes. De weinige passieve constructies zijn voorzien van een handelend
voorwerp zodat de nadruk toch in de richting van het actieve verschuift: ‘of de distel
/ mijn buik in getrokken werd door iemand / die aan de smalle, hysterische pols van
22
Schiele vastzat.’ De personificaties en de verwijzingen naar het
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lichaam sorteren een gelijkaardig effect: ‘Donkerblauw zat zo boos te kijken / dat
23
lood zich in blokken lucht liet stapelen.’ Ook de structuren kunnen als
gebeurtenissen worden gelezen: ‘alsof er een structuur bestaat / alchemie, religie,
sodomiedie zich door haar natuur / aan mij oplegt: verblinding: bloed dat in gouden
24
tranen / langs mijn kin biggelt’. OTTO is opgebouwd als een spiegelstructuur en
De Boom N barst van de semi-structuuraanduidingen. De gedichten zijn gescheiden
door een visualisering van het brailleschrift. Alle woorden samen vormen de
Nederlandstalige tekst die als verklaring wordt afgedrukt bij het Latijnse slotgedicht.
Het is alles nutteloos want noch blinden, noch zienden kunnen iets aanvangen met
de vijfpuntige - hoe kan het ook anders - ministerretjes. Het ordeningsprincipe kan
poëticaal worden geïnterpreteerd als een sneer naar wie krampachtig naar
samenhang en afgelijnde inhouden zoekt. Als de structuur nutteloos is, wat impliceert
dat voor de betekenis? Op die manier krijgen de structuren de allure van acties: ze
ondervragen en verwerpen de traditionele poëzie. De lezer ziet ze als het ware voor
zijn ogen ‘gebeuren’, veeleer dan dat ze er zijn als onaantastbaar principe.
In een lang essay leest Stefan Hertmans de poëzie van Verhelst in het kader van
het sublieme, waarbij hij onder meer verwijst naar de invulling van Lyotard. Die stelt
de gebeurtenis centraal: ‘Ce que nous n'arrivons pas à penser, c'est que quelque
25
chose arrive. Ou plutôt, et plus simplement: qu'il arrive...’ Voor we de vraag kunnen
stellen wát er gebeurt, moet er iets gebeuren en de vraag daarnaar valt samen met
de gebeurtenis zelf. Met de gebeurtenissen gaat een zowel positieve als negatieve
verwachting gepaard en die noemen we het sublieme. Het was de kunstenaar
Barnett Newman die met zijn fameuze uitspraak ‘The Sublime is Now’, de term in
het onmiddellijke nu van de gebeurtenis situeerde: ‘L'inexprimable ne réside pas
en un là-bas, un autre monde, un autre temps, mais en ceci: qu'il arrive (quelque
26
chose).’ Hertmans wijst erop dat gebeurtenissen bij Verhelst ontsnappen aan de
rede omdat ze ‘spiegelbeelden van een droomervaring worden die zelf haast geen
27
verdere uitleg verdragen, alleen lectuur.’
Wàt er nu precies gebeurt, lijkt bijzaak of beter, lijkt thuis te horen bij de dromen
en verlangens terwijl de werkelijkheid zich ophoudt in de actie zelf en moeilijk aan
de gedichten te ontfutselen is. Ogenschijnlijk schuilt ze in referenties naar historische
figuren en kunstwerken, maar dat is een werkelijkheid die verhaal geworden is. Wat
er in deze poëzie uiteindelijk echt gebeurt, is de poëzie. Zoals Lyotard de gebeurtenis
van het kunstwerk in het doek en de kleuren legt, schuilt het ‘nu’ bij Verhelst in het
gedicht. In Verhemelte komt dat besef ostentatief in de tekst bovendrijven:
Geloof me, ik ben een gedicht. Een gedicht is kunst.
Kunst is schoonheid. Schoonheid is waarheid. Alleen de zon
morrelt wat aan je vlees en maakt je harnas week, stroomt in
je leeg tot je in je eigen vloeibaarheid ligt, doorschoten
van stralend witte aders.
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In het aanschijn van de realiteit (de zon) toont het gedicht zich veranderlijk: de
gebeurtenis nestelt er zich in en maakt de vaststaande theorieën over kunst,
schoonheid en waarheid tot slappe kost. Die laatste bundel bevat voor het eerst
ook een reflectie op de taal:
Is de regisseur gestorven?
Kan de taal zelfmoord plegen?
Heeft de zon een bewustzijn?
Zo retorisch hebben wij onszelf niet eens kunnen bedenken,
desgevolg moet er
toch iets van aan zijn.
[...]
Of taal zelfmoord kan plegen? Iedereen
doet zijn best om het allemaal te bevatten. Is het mogelijk
taal te gebruiken zonder historisch besef? Als
28
vegetatie?

Samen met het talige is het poëticale gekomen: ‘Je nam je voor gedichten te schrijven
29
/ die, op hun kant gezet, een hartslag zouden weerkaatsen.’ Misschien heeft juist
de intrede van het gedicht en het taalobject zelf in deze poëzie, het einde ervan
betekend, heeft de zelfreflectie het zicht op de zuivere gebeurtenis belemmerd.

Naar adem snakkend
Van de structuren en gebeurtenissen is in de receptie in de dag-en weekbladpers
weinig terug te vinden. Zowel in Noord als Zuid ligt de nadruk trouwens op proza.
In de weinige ruimte die aan poëzie wordt besteed, komen voornamelijk de
vaderlandse dichters aan bod, bij voorkeur uit de mainstream. Alle verhoudingen
in acht genomen, krijgt Peter Verhelst behoorlijk veel aandacht, zij het dat die in het
Noorden sterk is toegenomen sinds hij proza is gaan schrijven. Als debuterend
dichter (bij Manteau) kreeg hij in de Vlaamse pers relatief veel respons, niet alleen
in de literatuurbijlagen en in enkele literaire tijdschriften maar ook in kranten die
30
minder aandacht aan literatuur schenken.
Nederland bleef onwetend van zijn bestaan, op een sporadische recensie na; van
nominaties kon al helemaal geen sprake zijn, terwijl Verhelst in Vlaanderen
beginjaren negentig de Nieuwe Yangprijs (voor Otto), de poëzieprijs Jan Vercammen,
de Prijs voor Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen en de Paul Snoek-prijs
(allemaal voor Obsidiaan) en de Dirk Martensprijs (voor Verhemelte) wegkaapte.
In het Noorden wordt met enig dédain naar het Vlaamse circuit gekeken.
Symptomatisch daarvoor is de opening die Rob Schouten zijn recensie van Master
meegaf: ‘Opmerkelijk, een in Nederland vrijwel onbekende Vlaming met toch al
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weer vier dichtbundels achter zijn naam, die plotseling bij een Nederlandse uitgever
opduikt: Peter Verhelst, met Master. Eenmaal een Nederlandse uitgever zegt meer
dan het waslijstje Vlaamse prijzen dat ook deze Verhelst, zoals al zijn landgenoten,
inmiddels in de wacht heeft gesleept. Nieuwe Yangprijs, Paul Snoekprijs, Jan
Vercammenprijs: je snapt niet dat ze ze nog steeds allemaal willen hebben. Hoe
[het] ook zij, de voorafgaande poëzie van Verhelst [...] zal de gemiddelde
Noordnederlandse lezer wel ontgaan zijn [...]. Verhelst schrijft het soort gedichten
waarvoor in Nederland nooit veel emplooi is geweest, ze leunen overduidelijk tegen
de surrealistische traditie aan, zijn op een drukke en kleurrijke wijze hermetisch en
zouden zonder de poëzie van Hugo Claus en Hughes [sic] Pernath misschien moeilijk
denkbaar zijn.’ Vervolgens duwt Schouten de dichter in het kamp alwaar ‘de
Zuidnederlandse hebbelijkheid der mateloosheid’ wordt beoefend en bekijkt hij nog
vlug de thematiek van de bundel om die als te eenzijdig en gratuit te veroordelen.
Dat de Vlaamse appreciatie de Noord-Nederlanders ontgaan is, komt natuurlijk ook
door de beperkte aandacht in de literaire pers en het gebrek aan respons in de
31
Nederlandse literaire tijschriften.
De vraag is wat het belang is van kwantiteit. Veel recensies en vermeldingen
zorgt voor naambekendheid maar zoals gezegd kan daarmee ook een overkill
ontstaan. Een reden om te twijfelen aan het belang van kwantiteit is dat sommige
bevindingen in verband met Verhelsts werk ijverig worden overgenomen. In de
beginjaren is het woord decadent niet weg te denken, later heeft het plaatsgemaakt
voor lichamelijkheid. Sommige uitspraken keren bijna letterlijk terug: ‘Vorm is voor
Verhelst essentieel’, constateert Vervaeck in zijn overzichtsstuk uit 1997; ‘Voor
Verhelst is vorm is [sic] essentieel’ echoot Patrick Peeters drie jaar later in het essay
ter gelegenheid van de F. Bordewijk-prijs voor Tongkat. Focussen de Zuidelijke
critici zich op de vorm, de Noorderburen snakken geregeld naar adem. Rob Schouten
was de eerste die het probleem ten tijde van Master signaleerde: ‘de onbevangen
32
lezer moet bij deze poëzie het gevoel hebben dat hij geen adem kan halen’. Twee
jaar later beschrijft hij De Boom N als ‘uiterst adjectieve poëzie waarin je naar adem
33
snakkend rondloopt.’ Later slaat het verstikkende gevoel over op Arjan Peters die
34
er zowel bij Tongkat als bij Zwellend fruit aan lijdt. Ook Arie Storm wijst op het
probleem: ‘Daar komt nog de stijl van Verhelst bij. Die is in al zijn zintuiglijkheid wel
bijzonder, maar al die korte zinnetjes hebben ook iets kortademigs. Eén fysieke
reactie roept Verhelst bij de lezer in elk geval op: hij beneemt je door verstikking de
35
adem. Wat het claustrofobische gevoel dat je aan zijn boeken overhoudt versterkt.’
De enige die in Vlaanderen gewag maakt van ademnood is Peter Jacobs, maar dan
36
in de positieve zin van ‘actief leesplezier’. Wel is een vermenging van bewondering
en irritatie schering en inslag maar dat gevoel komt ook in het Noorden voor. Met
een dergelijke eensgezindheid omtrent de effecten en neveneffecten van Verhelsts
oeuvre lijkt het niet de moeite waard om recensies te gaan tellen. Meer gewicht in
de schaal brengen langere artikels en het volledig aan Verhelst gewijde
Bzzlletin-nummer (2001) dat in die categorie opvalt vanwege het hoge aan-
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tal zeer kritische, zelfs minder positieve benaderingen. De tikfout in de inleiding
37
waardoor er ‘reactie’ staat in plaats van ‘redactie’, wordt door de inhoud bevestigd.
Verder valt dat op, wat niet geschreven is. Zo is Guus Middag gedurende het
decennium waarin Verhelst poëzie publiceerde, zeer productief geweest als
poëzierecensent voor NRC Handelsblad maar bestaat er geen enkel stuk van zijn
hand over Verhelst. Hetzelfde geldt voor de poëziecritici Gerrit Komrij en Hans
Warren in het Noorden en Herman De Coninck in het Zuiden. In hun spectrum
komen overigens nauwelijks dichters voor die als postmodern gelden. De Coninck
waagt zich al eens welwillend aan moeilijke dichters als Faverey of Ouwens, Komrij
38
behandelt Duinker, Oosterhoff en zowaar ook Vlaming Holvoet-Hanssen maar de
dichters die als de ‘eerste generatie’ worden gepercipieerd ontbreken. Ook in de
lange lijst treffers die LITEROM geeft bij Hans Warren is nauwelijks een postmoderne
dichter te vinden. Dat Verhelst zo dikwijls ontbreekt kan tegelijk institutionele redenen
hebben. Hij publiceerde zijn poëzie aanvankelijk in België, bij Manteau, en later bij
het Nederlandse Prometheus, een huis dat niet geldt als gerenommeerd
39
poëzie-uitgever.
Ook interessant zijn de collega's waarmee Verhelst wordt geassocieerd. In zijn
40
beginperiode circuleert Hugues C. Pernath, later komen er andere associaties.
Vooral Noord-Nederlandse recensenten zoeken een manier om dichters onder te
brengen bij soortgenoten, terwijl men in Vlaanderen tracht duidelijk te maken wat
er in deze poëzie aan de hand is, dikwijls via het blootleggen van metaforische
41
complexen en structuurspelletjes en via Verhelsts voorgaande werk. Rob Schouten
denkt aan Claus, Pernath, Jotie 't Hooft en in de verte aan Dirk van Bastelaere, een
paar jaar later vergelijkt hij Verhelst met de ‘hyper-hermetische schrijver Lucas
42
Hüsgen’. Rob van Erkelens noemt Verhelst een ‘postmodern romanticus’. Vooral
de medewerkers van Vrij Nederland verwijzen graag terloops naar Verhelst en dat
in opvallende combinaties: ‘dichters als Peter Verhelst, Nachoem Wijnberg en
43
Tonnus Oosterhoff’ (Annemiek Neefjes), ‘Enerzijds heb je dichters, zoals Tonnus
44
Oosterhoff, Nachoem Wijnberg, Peter Verhelst [...]’ (Rob Schouten), ‘Maar in de
Nederlandse literatuur ontstaat zo langzamerhand wel een strominkje van schrijvers,
waartoe in ieder geval Peter Verhelst en Tonnus Oosterhoff behoren, die in hun
45
werk het schemergebied opzoeken van de metamorfose [...]. (Annemiek Neefjes).
De grootste gemene deler van de drie geciteerde dichters lijkt mij dat ze
onvergelijkbaar zijn. Ze hanteren een compromisloosheid die opvalt in het
poëzielandschap maar dat doen nog wel meer auteurs. Wel is het frappant dat
Verhelst naast twee Nederlanders mag prijken: dat wijst op een tamelijk brede
naambekendheid in het Noorden.
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De coming man gecanoniseerd
Pogingen om Verhelsts poëzie, al dan niet theoretisch, te kaderen zijn zeldzaam.
Stefan Hertmans' tekst over het sublieme is zowat de enige. Andere
overzichtsartikelen behandelen elke bundel afzonderlijk - Patrick Peeters in KLL en
Vervaeck in Ons Erfdeel - beiden met veel nadruk op structurering en metaforiek.
Peeters voegt daar een, het Kritisch Literatuur Lexicon typerende, algemene situering
aan toe waarbij beknopt het postmodernisme en een aantal andere dichters worden
aangeraakt. Ron Elshout stapt in Bzzlletin af van een chronologisch overzicht, ten
voordele van een centraal beeld om Verhelsts poëzie te duiden, de fractaal, en
voegt daar een trits vergelijkingen aan toe met een aantal grote namen uit de
overigens eenzijdig Noord-Nederlandse poëzie.
De term postmodernisme valt wel vaker, zij het doorgaans in de context van
Verhelsts proza. Thomas Vaessens zoekt een postmoderne leesstrategie voor
46
Tongkat, Marc Reugebrink bekijkt in hoeverre de prozaïst Verhelst postmodern is
47
en wat de ethische consequenties daarvan zijn en in recensies wordt Verhelst
dikwijls zonder pardon ondergebracht in het postmoderne kamp: ‘Voor hij het
puistenstadium was ontgroeid, werd de coming man gecanoniseerd in het kader
van de postmodernistische golf die Vlaanderen en Nederland aan het begin van dit
48
decennium overspoelde.’ Wat dat postmodernisme precies behelst, laten de meeste
recensies in het midden. De clichématige opvatting dat de werkelijkheid niet bestaat
overheerst: ‘Op deze manier lijkt Verhelst - heel postmodern - te benadrukken dat
49
ons leven in wezen een verhaal is.’ Af en toe wordt één item toegelicht: ‘Het
postmoderne denken maakt zich nogal sterk dat er geen lichaam bestaat, behalve
50
de voorstelling die we ervan hebben.’ Met betrekking tot de poëzie, lijkt de term
minder ingeburgerd. In recensies van Verhelsts dichtbundels is hij nauwelijks te
51
vinden, in overzichtstukken als dat van Elshout evenmin. Nochtans was diezelfde
Elshout in datzelfde Bzzlletin ooit één van de eersten die in Nederland over
52
postmoderne poëzie schreef. Daarin formuleerde hij, aan de hand van een ‘kleine
postmodernistische canon’ met onder meer Erik Spinoy, Dirk van Bastelaere en
Verhelst, een aantal criteria voor dergelijke poëzie. Die keren in zijn overzicht van
Verhelsts poëzie stuk voor stuk terug, al benoemt hij ze niet als postmodern: de
53
verstoorde relatie tussen taal en werkelijkheid, intertekstualiteit, een
onsamenhangend beeld van de werkelijkheid dat zich uit in open structuren of
54
schijnstructuren. Verhelsts werk maakt een klassieke vorm van interpretatie
bijgevolg onmogelijk. Dat beweerde ook al Jeroen Overstijns naar aanleiding van
55
De Kleurenvanger en Verhemelte en dat demonstreerde menig recensent.
Een uitzondering op de postmoderne golf vormt Stefan Hertmans, die in zijn tekst
over het sublieme Verhelst als niet postmodern beschouwt: ‘Verhelsts poëzie plaatst
zich dan ook buiten de vaste poëtologische normen van wat inmiddels postmoderne
poëzie wordt genoemd, ze is al evenmin uit op sterke regels, op maakwerk of
existentiële betekenissen, op het behagen van de literair gevormde lezer, op
intertekstuele inkapselingen of wat dan ook, ze doet ‘haar eigen ding’ obsessio-
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neel en heeft geen enkele ambitie om klassiek te worden, zich aan of in te passen,
56
haar kader te verantwoorden of wat dan ook.’ Het gevolg van deze aanpak is,
aldus Hertmans, dat de lezer ‘in de eenzaamheid van zijn eigen beperkte
interpretaties gestort’ wordt, ten prooi aan tegenstrijdige indrukken. Het is bijzonder
vaag wat die normen van het postmodernisme wel mogen wezen. Het eerste ‘dan
ook’ verwijst wellicht naar de vorige alinea waarin Hertmans vaststelt dat bij Verhelst
een frame ontbreekt waarbinnen de tekst kan worden gesitueerd, zelfs de
verwijzingen naar kunstenaars en kunstwerken onttrekken zich aan het referentiële.
Nochtans lijkt dat een reden om Verhelst juist binnen het postmodernisme te situeren.
In het Kritisch Literatuur Lexicon besluit Patrick Peeters zijn in november 2001
herziene overzichtstekst met de constatering dat ‘de kritiek’ Verhelst heeft ingelijfd
bij ‘de jonge “postmoderne” generatie in Vlaanderen’, waaraan hij toevoegt:
‘Misschien moet dat algemene begrip “postmodernisme” in het geval van Verhelst
wel verengd worden tot “esthetisch postmodernisme”’. Redenen voor die toeschrijving
waren de zeer diverse inspiratiebronnen en raakpunten van Verhelsts werk met alle
takken van de kunst, en daarnaast ‘het gebruik van bestaande kunstwerken als
aanleiding voor het ontstaan van nieuwe gedichten, het spel met spiegels en het
57
schrijven over schrijven’. Weliswaar heeft het KLL in eerste instantie geen
essayistisch maar een informerend en educatief doel maar ietwat meer duiding
omtrent die toewijzing ware niet overbodig. Bovendien is metafictie niet een
uitgesproken esthetische invalshoek en kunnen spiegelingen veeleer ethisch worden
gelezen. Verhelst kreeg wel vaker het adjectief ‘esthetisch’ toebedeeld, meestal met
een negatieve bijsmaak want de schoonschrijverij zou een ethisch perspectief
verhinderen. Marc Reugebrink miste een ethische laag en Bert Bultinck ergerde
zich in Yang te pletter aan Tongkat omdat Verhelst er niet in slaagt zijn beelden te
laten ontploffen. Waarom dat überhaupt noodzakelijk zou zijn en waarom Verhelst
zijn metaforen niet volgens de fractaalvorm eindeloos mag laten verdelen en
vermenigvuldigen, vermeldt Bultinck niet. Wat nochtans telt, lijkt mij, is of die keuze
literair interessant is, niet het welslagen van een door de recensent opgedrongen
premisse. Eén van de redenen voor het mislukken van de roman is volgens Bultinck
de botsing met de realiteit en de geschiedenis. Die mislukt omdat Verhelst te
esthetisch werkt: ‘Ook de meer mensonterende glowing icons uit de geschiedenis
worden netjes, esthetisch ingelijfd. Dat kan geen inzicht, shock of morele
verontwaardiging opwekken in een boek waar alles sowieso al geësthetiseerd is.
Alleen een ander, factischer register zou, volgens de bovenstaande explosie-logica,
58
die reële iconen moeten doen ontploffen, of toch minstens openbreken.’ In feite
negeert Bultinck wat in Tongkat gebeurt: het boek beweegt zich volledig op het
spoor van iconen. Alles wordt icoon en elk icoon komt op losse schroeven te staan,
wat ethisch te lezen is. Wat hier eigenlijk op het spel staat, is een literatuuropvatting
waaraan vanuit de Yang-hoek een grondige afkeer voor alles wat naar esthetiek
ruikt, ten grondslag ligt. Het leverde Bultinck in De standaard der letteren lovende
59
woorden op van tijdschriftredacteur Erik Vissers.
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In één adem
De expliciete indeling bij het ‘esthetisch postmodernisme’ kwam er al eerder, in een
niet-Verhelst context. In een polemische recensie voor De Morgen maakte Dirk van
Bastelaere brandhout van debutant Paul Demets. Van Bastelaere schiet met scherp
en richt en passant ook wat pijlen op Verhelst: ‘Dat een dichter als Paul Demets er
blijkens zijn eerste bundel van uitgaat dat “goede” poëzie vooral formeel goede
poëzie is, maakt hem de facto tot epigoon. Maar daarin staat hij niet alleen, want
ook de laatste jaren was het al merkbaar: bepaalde dichters, Peter Verhelst voorop,
brengen de problematiek van de postmoderne poëzie tot een aantal verbale
gymoefeningen terug. Voor hen is retorisch vuurwerk belangrijker dan het (al dan
niet impliciete) kritische discours dat de authentieke postmoderne poëzie voedt, en
haar tegelijk aan de wereld en de geschiedenis bindt. [...] Om hun hedendaagse
formalisme te rechtvaardigen, grijpen deze epigonen terug op begrippen als simulatie
en betekenisimplosie, al moeten die alleen maar de steriliteit en het kritische
onvermogen van hun poëzie verdoezelen. Het postmodernisme dat mij interesseert
is een ethisch postmodernisme, dat onderzoekt in hoeverre de kritische rationaliteit
ons in staat stelt om, zelfs in poëzie, de machtsverhoudingen en hun representatie
in de taal te onderzoeken en te ondermijnen. Uiteindelijk is dat een politiek
60
standpunt.’ Van Bastelaere doet een aantal opmerkelijke uitspraken. Ten eerste
heeft hij het over ‘de laatste jaren’, terwijl Verhelst als dichter debuteerde in 1987 amper drie jaar na Van Bastelaere - en hij ten tide van de recensie niet meer als
dichter actief was. Bovendien stonden Verhelst en Van Bastelaere in 1989 samen
in het Zeven poëtica's nummer van Yang, wat natuurlijk niet een keuze was van
61
Van Bastelaere maar van de redactie. Toch is het in die zin moeilijk om Verhelst
zomaar als epigoon te bestempelen. Van Bastelaeres uitval komt echter in een
ander licht te staan als we de voor- en nageschiedenis ervan bekijken. Eigenlijk
reageert hij op Demets' tekst ‘De sirenes van de poëziepolitie’, waarin die een balans
opmaakt van de poëziekritiek. Aanleiding dáárvoor vormde dan weer de rubriek ‘De
poëziepolitie’ in het tijdschrift De Vlaamse Gids, toentertijd gerund door onder meer
Van Bastelaere, Spinoy en Patrick Peeters, welke laatste de genoemde rubriek
verzorgde. Demets ziet bij critici als Jos Joosten, Peeters en Van Bastelaere een
controledwang die hij niet kan appreciëren, al juicht hij dan weer toe dat ze ‘de weg
62
vrijmaken voor andere dichters en poëtica's’. Van Bastelaere beschouwde dat in
63
zijn recensie als ‘op twee, drie paarden tegelijk’ wedden.
64
Er ontspon zich een discussie die hier minder van belang is maar in een
lezersbrief wees Van Bastelaere op een institutioneel aspect: ‘Want na de dood van
Herman de Coninck - en nu ook Hugo Brems zich enigszins op de achtergrond lijkt
te hebben teruggetrokken - staat het middenveld, de Leerstoel voor Verzoenende
65
Poëziekritiek vacant.’ Misschien heeft ook de expliciete afwijzing van Verhelst een
66
eerder literair-sociologische grond? Immers, ook in ‘De sirenes van de poëzie-politie’
werd Verhelst vermeld, en wel in een veelzeggende context: ‘Ondanks de
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gemakkelijke neiging van de criticus om dichters met een verschillende poëticale
praktijk bijeen te vegen tot een groep of een generatie, lijken intrigerende dichters
als Erik Spinoy, Dirk van Bastelaere, Stefan Hertmans en Peter Verhelst en de
belangrijke debutanten Paul Bogaert, Bart Meuleman en Miguel Declercq toch hun
fascinatie voor de complexiteit van de taal als betekenisdrager en als wegwijzer
naar de werkelijkheid, omdat Dé Werkelijkheid niet bestaat, met elkaar te delen.
67
Hun poëzie is daarom in essentie onzuiver’. De vier dichters uit het 7
Poëtica's-nummer van Yang worden hier in één adem genoemd. Dat zal Van
Bastelaere, met zijn uitgesproken mening over Verhelst, niet zijn bevallen, wat hij
68
vervolgens liet merken in zijn tekst over Demets. Hoe anders de verhoudingen
tussen Van Bastelaere en Verhelst door anderen dan Van Bastelaere zelf worden
ingeschat, mag blijken uit een aantal rijtjes: ‘Het poëtica-nummer [van Yang] toont
aan dat er een veel diepere band bestond tussen dichters als Hertmans, Spinoy,
69
Van Bastelaere en Verhelst dan tussen de Nijhoff-familie’. ‘In die zin lijkt ze [namelijk
de poëzie van Peter Holvoet-Hanssen] een stap verder te gaan dan die van Dirk
70
van Bastelaere, Erik Spinoy of Peter Verhelst’. Laatstgeciteerde opsomming is
afkomstig van Paul Demets en dateert van voor de heisa rond zijn eigen bundel.
Dat Verhelst niet wordt geapprecieerd door de Vlaamse postmoderne kern is
inmiddels duidelijk. Enkel Hertmans liet zich in positieve zin uit over zijn werk en
fungeert overigens dikwijls in opdrachten en dankwoorden bij Verhelsts boeken.
Veel van de tegenstand in Vlaanderen valt te situeren rond het tijdschrift Yang: de
ergernissen van oud-redacteur Tom Van De Voorde en redacteur Bert Bultinck en
de vraagtekens van kersverse redacteur Marc Reugebrink, die overigens ook in het
7 Poëtica's-nummer stond. Ten tijde van Van Bastelaeres redacteurschap was de
afkeer nog niet zo ostentatief; Vervaeck die toen ook redacteur was, is zelfs altijd
positief gebleven. Er is nog meer nuance nodig: de veel jongere oud-redacteur
Jeroen Overstijns had in een aantal recensies voor De Standaard der Letteren flink
71
wat voorbehoud maar toonde zich tegelijkertijd gematigd positief en in het eerste
nummer van 2002 bekeek Tom Van Imschoot Verhelsts novelle Memoires van een
luipaard als een illustratie van wat voor hem de kern is van de literaire ervaring: ‘een
72
ontredderend gevoel van overbodigheid’. Van Imschoot licht zijn stelling toe aan
de hand van het werk van Boon met een klein uitstapje naar Verhelst om aan te
tonen dat het overbodige niet noodzakelijk impopulair is. De teneur is neutraal, door
de positie naast Boon zelfs eerder positief.
Misschien schuilt daar wel de kern van de wrevel: in een onvrede met de vage
invulling van het postmodernisme, een probleem dat zich hoofdzakelijk voordoet bij
Vlaamse dichters omdat zij vaak met de term worden bestempeld. Zo kreeg de
discussie rond authentieke postmodernisten en na-apers onlangs een onverwacht
staartje toen Erik Spinoy zijn ongenoegen uitte over de poëziekritiek van de
Noord-Nederlandse criticus Koen Vergeer, die al jaren voor de Vlaamse krant De
Morgen schrijft en die door Demets in het middenveld van de open benadering werd
gesitueerd. Die had de debuutbundel van literatuurwetenschapper en Yang-
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redacteur Geert Buelens - door Demets ingedeeld bij de postmoderne critici - met
enig misprijzen bejegend en netjes ondergebracht in het postmoderne kamp, bij
73
‘kameraad Spinoy’. Spinoy verwijt de criticus een eenzijdig beeld van de
postmoderne poëzie: ‘Wat bedoelt Vergeer nu precies met postmoderne poëzie?
Het antwoord is van een aandoenlijke eenvoud: Vergeer klutst inderhaast een paar
dichters (Verhelst, Van Bastelaere en Spinoy) samen van wie de poëzie een tijdlang
zekere gemeenschappelijke trekken heeft vertoond, maar die inmiddels allang hun
eigen weg zijn opgegaan. Die onderlinge verschillen moffelt hij echter weg, zodat
hij een karikaturaal beeld van het “Vlaamse postmodernisme” kan ophangen, met
als vermeende kenmerken onder meer: trendy gewichtigdoenerij, opgeklopte
74
ontoegankelijkheid en abstracte cerebraliteit.’ Reden is dat Vergeer de beweging
wil discrediteren en dat terwijl volgens Spinoy anno 2002 ‘het debat over die term
inmiddels al bijna een decennium geleden stilletjes is uitgedoofd.’ Alleen al Vergeers
recensie en Spinoys reactie bewijzen dat het debat nog regelmatig opflakkert, in
Vlaanderen tenminste, want de Nederlanders nemen enkel deel in de Vlaamse
75
pers.
Misschien is het in die context niet verwonderlijk dat juist Nederlanders hebben
gewezen op een aantal ethische aspecten van Verhelsts werk. De dichter Lucas
Hüsgen ziet wel degelijk een maatschappelijke relevantie. In het Verhelst-nummer
van Bzzlletin zet hij zich af tegen het beeld dat Hertmans creëerde in De Gids,
waarin hij een te esthetische benadering las, als zou het postmodernisme een
76
‘genoeglijke vorm van esthetiek’ zijn, ‘bloemetjesbehang bij een moordpartij.’
Daartoe onderzoekt hij de topos van de ‘hortus conclusus’ in De boom N. Hij ziet
een dialoog met de literaire en de christelijke traditie rond de afgesloten tuin, die
doorgaans politiek getint was. Zo ook bij Verhelst. Als voorbeeld kiest hij een aan
aids lijdende asielzoekster die werd behandeld maar vervolgens werd teruggestuurd
naar Afrika, waar haar levensverwachting meteen decennia afnam: ‘Het is mogelijk
dat Verhelst met De boom N op die mentaliteit commentaar geeft - dat hij om die
reden de lezer tot ziende blind verklaart. Dat hij om die reden ook de lezer tracht te
77
doordringen van een besef van zijn funeste verlangen naar vergetelheid.’ Hüsgen
drijft zijn conclusies in verband met het Nederlandse paarse kabinet tamelijk ver,
maar is wel één van de weinige essayisten die over de muur van het esthetische
standpunt kijkt. In het besluit van zijn artikel over Tongkat noemt Thomas Vaessens
het boek wel degelijk ‘verankerd in de sociale en politieke werkelijkheid’ maar het
engagement is enkel zichtbaar ‘voor wie oog heeft voor Verhelsts uitgekiende literaire
78
spel’.

Opvreten of uitspuwen
Misschien drukt T. van Deel in zijn recensie van Zwellend fruit nog het beste uit hoe
het met de receptie van Verhelst is gesteld: ‘Over het werk van Peter Verhelst zijn
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de meningen verdeeld. Er zijn er die hem op handen dragen en hem beschouwen
als het grootste talent van Vlaanderen, andere weten met hem weinig raad en tasten
79
in het duister wat betreft de betekenis van zijn werk.’ Fervente voorstanders die
veel van Verhelsts boeken recenseren zijn Bart Vervaeck in Vlaanderen, Annemiek
Neefjes en Hans Goedkoop in Nederland. De negatieve oordelen tonen een grotere
verdeeldheid. De Vlamingen die ik gemakshalve rond Yang situeer, irriteert een
gebrek aan ethiek en een te eenzijdige poëticale visie en stijl. In Nederland wekt
veelal de stijl afkeer vanwege zijn overdaad, niet vanwege een daarmee
geassocieerde literatuur of esthetiek. Toch is er eensgezindheid in de opvatting dat
er twee mogelijkheden zijn, zich overgeven of wegkijken. Zoals Patrick Peeters het
uitdrukt in de Poëziekrant: ‘Verhelsts teksten plaatsen de lezer voor een
verscheurende keuze: of zich overgeven aan het geweld en verdrinken in de spiegel,
of de andere kant opkijken. Er lijkt geen ruimte te zijn voor een kritische tussenpositie.
Dat maakt dat deze teksten een even provocerende als vrijblijvende indruk nalaten.’
Beide opties, ofwel samen ofwel als apart oordeel, keren zowel in Noord als in Zuid
terug en vinden in vele recensies een uitstekende demonstratie. Niettemin tonen
langere teksten, zoals die van Vervaeck en Elshout, Hertmans en Hüsgen, dat
afstand mogelijk is, zelfs zonder een streven naar objectiviteit. Uit polemieken zoals
die rond de poëziepolitie blijkt dat er in poëziekritiek ook andere dingen dan poëzie
alleen op het spel kunnen staan.
Opvallend is dat Verhelst zelf nooit deelneemt aan discussies en polemieken.
Haast stoïcijns schrijft hij het ene boek na het andere, laat zich hoogstens iets
poëticaals ontvallen in een interview maar heeft het nooit in polemische zin over
andere literatuuropvattingen. Het lijkt bij hem een kwestie van te nemen of te laten
of in de termen die eigen zijn aan zijn fysieke stijl: opvreten of uitspuwen. De manier
waarop Verhelst die reacties in zijn schriftuur verwerkt, leidt de tekst naar andere
contexten, via en over de muur van het esthetische. Kijk maar: ‘Dit is niet mijn
80
lichaam. / Drinkt het niet.’
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wel degelijk terug te vinden is.’ (Elshout 2001: 64)
Overstijns 1996.
Hertmans 1997: 28.
Peeters 2001: 14-15.
Bultinck 2000: 177
‘Bultincks betoog zal voor veel argeloze lezers die zich laten leiden door prijsuitreikingen en
bestsellerlijsten een opluchting betekenen omdat ze niet langer aan zichzelf moeten twijfelen.’
(Vissers 2000)
Van Bastelaere 1999
In een tekst voor Opener dan dicht is toe. Poëzie in Vlaanderen 1965-1990 legt Van Bastelaere
daar nadruk op: ‘We hebben dat nog eens geëxpliciteerd in het Zeven poëtica's-nummer van
Yang. Deze keer zonder Ducal (toen waren er nog twee), maar met Stefan Hertmans, Peter
Verhelst en Marc Reugebrink. De keuze van deze mensen is geheel aan de redactie van Yang
toe te schrijven.’ (Van Bastelaere 1991)
Demets 1998.
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63 Van Bastelaere 1999.
64 Yves T'sjoen, die door Demets werd ingedeeld in het kamp waar alle soorten poëzie ‘op hun
specifieke merites’ worden beoordeeld, nam aanstoot aan Van Bastelaeres uitval die hij als een
‘pedant geformuleerde afrekening’ inschatte, een ‘bekeuring van de poëziepolitie’. Daarop
kwamen dan weer reacties van Van Bastelaere zelve en van Jos Joosten in een coda bij zijn
recensie van De papegaaienziekte. De teneur was dezelfde, al formuleerde Van Bastelaere het
veel scherper: T'Sjoen en Demets en zoveel anderen zien over het hoofd dat objectiviteit niet
bestaat en dat elke kritiek, ook de zogenaamde open en tolerante variant, uitgaat van een
welbepaalde poëzie-opvatting. De ‘poëziepolitie’, zegt Van Bastelaere, was dan ook ironisch
bedoeld.
65 Van Bastelaere 1999b. - In die zin kunnen natuurlijk ook Van Bastelaeres tirades worden
verklaard. Marc Reugebrink situeerde Van Bastelaeres grootste bezwaar in Demets' positie als
gematigde poëziecriticus (Reugebrink 1999).
66 Dat Van Bastelaeres terloopse uitval niet onopgemerkt gebleven is, mag blijken uit Jeroen
Overstijns' recensie van Tongkat. Hij verwees naar Van Bastelaeres oordeel, dat hij ‘bijzonder
streng’ vond. Dat Verhelsts werk sterk formalistisch is, geeft hij toe, maar dat hoeft niet meteen
in ‘banale mooischrijverij’ (Overstijns 1999) te ontaarden. Wat Overstijns meer dwarszat, was
de ernst in Tongkat, het mocht wat hem betrof wel wat humoristischer.
67 Demets 1998.
68 Ook Miguel Declercq kan Van Bastelaere niet smaken. In een recensie van het debuut van Jan
Lauwereyns plaatst hij geslaagde, originele debuten zoals die van Lauweryns en Paul Bogaert
tegenover epigonenwerk zoals Declercq en Demets het zouden afleveren (Van Bastelaere
1999c).
69 Vandevoorde 1991: 256.
70 Demets 1998.
71 Zwellend fruit weet hem zelfs te fascineren: ‘Verhelst heeft die sterke gevoelens al meer dan
eens proberen vorm te geven, maar in Zwellend fruit voor de eerste keer overtuigend. [...] Meest
van al intrigeert dat het proza van Peter Verhelst op een heel bizarre manier van twee walletjes
eet; het abstracte en het concreet grijpbare botsen hier voortdurend tegen elkaar, zoals ik bij
het lezen hier en daar verveeld was, dikwijls ook vertederd en meestal gefascineerd.’ (Overstijns
2000). Overstijns was toen al een tijdje geen Yang-redacteur meer.
72 Van Imschoot 2002: 53.
73 Vergeer 2002.
74 Spinoy 2002.
75 Jos Joosten is Nederlander maar publiceerde zijn reactie op het poëziepolitiedebat in een
Vlaamse krant en Marc Reugebrink schreef zijn bijdrage voor het Nederlandse De Groene
Amsterdammer maar woont in Vlaanderen, volgt daar het literaire reilen en zeilen en publiceert
zowel in Noord als in Zuid.
76 Hüsgen 2001: 73.
77 Hüsgen 2001: 78-79.
78 Vaessens 2001: 26.
79 Van Deel 2000.
80 Verhelst 1992: 8 (Besneden (Anna Christi))
Het citaat op blz. 282, tweede alinea, is afkomstig uit Van den Broucke 1994. Rob Schouten
vergelijkt Verhelst met Lucas Hüsgen in Schouten 1994.
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Van kern naar lijnen
Een voorstel voor eigentijdse poëzie-interpretatie geïllustreerd
aan de poëzie van Peter Holvoet-Hanssen
Jos Joosten
We cannot solve our problems with the same thinking we used when we
created them.
Albert Einstein

1. Inleiding
In een recente bijdrage aan Nederlandse letterkunde trachtten Thomas Vaessens
en ik tot een typering te komen van naoorlogse Nederlandstalige poëzie vanuit een
postmodern perspectief (Joosten/Vaessens 2002). We gaven onze beschouwing
de ondertitel ‘een verkenning’, omdat we erin beoogden eerste contouren van een
karakteristiek te schetsen, gebruikmakend van een drietal ‘klassieke’ basisbegrippen
van de poëzie-interpretatie waaraan deze als weerbarstig, vanuit interpretatief
oogpunt als ‘lastig’ beschouwde, poëzie niet voldeed. We constateerden dat zulke
poëzie zich (expliciet) tegen deze vaak als normen geformuleerde punten verzet.
Ons uitgangspunt was: ‘Het werk van deze dichters leent zich niet voor een op
coherentie en samenhang gerichte interpretatie. Het onttrekt zich aan het
allesomvattende, sluitende dwangbuis van de interpreet’. Deze grondgedachte is
aanleiding voor minstens twee belangwekkende nadere onderzoeksvragen, die in
elkaars verlengde liggen. Allereerst: is onze aanname van het traditionele verlangen
naar coherentie literair-historisch juist en hoe manifesteert dit verlangen naar
coherentie zich in de naoorlogse poëzieanalyse? Voortvloeiend hieruit: bestaat er
voor de interpreet een mogelijkheid om anders dan op coherentie gericht poëzie te
analyseren? Op beide vragen zal ik in deze bijdrage nader ingaan. Wat betreft de
tweede zal ik proberen de schets van een alternatief te geven aan de hand van het
werk van de Vlaamse dichter Peter Holvoet-Hanssen.
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2. Poëtica's op zoek naar coherentie
Het afgelopen academisch jaar deed een doctoraalwerkgroep aan de Universiteit
Utrecht onder begeleiding van Thomas Vaessens en mijzelf onderzoek naar de
1
opvattingen in de belangrijkste naoorlogse Nederlandstalige poëtica's. Een van de
conclusies die te trekken viel, was dat alle poëtica's impliciet of expliciet uitgaan van
2
de principiële eenheid van het gedicht als premisse en als einddoel voor de analyse.
In de pre-merlinistische poëtica's wordt dit uitgangspunt van harmonische éénheid
min of meer als vanzelfsprekend aangenomen. Zo lezen we in de eerste naoorlogse
poëtica, Albert Westerlincks Het schoone geheim van de poëzie uit 1946, tal van
opmerkingen waarvan de impliciete poëticale strekking duidelijk een is van harmonie
en eenheid: ‘In de poëzie der groote dichters uit het verleden [...] wordt de totaliteit
3
der menschelijke ken- en streefvermogens in het woord harmonisch geopenbaard’.
Of waarin deze eenheid expliciet wordt verwoord:
Voorzeker, het gedicht is als woordkunstwerk ondeelbaar één. Zooals de
stemmen in het polyphonisch gezang versmelten tot één ondeelbare maar
gelede eenheid, vergroeien alle bestanddeelen van de dichterlijke
taalschepping tot de geordende totaliteit van een levend organisme.
Slechts als zulke ondeelbare totaliteit wordt het gedicht door onze intuïtie
4
genoten en wordt het ook ten volle begrepen.
Aan poëtica's als die van Elema en Mussche ligt hetzelfde basisprincipe ten
grondslag. Ruim vijftien jaar na Westerlinck zien we hoe ook in Merlyn eenheid en
samenhang van het gedicht (uiteindelijk) uitgangspunt is bij de analyse. In het eerste
nummer van het tijdschrift (in november 1962) publiceert H. Jessurun d'Oliveira de
eerste analyse. Het is na slechts een kort redactioneel ‘Ter inleiding’ de eerste
‘echte’ analytische bijdrage aan het tijdschrift, dus als zodanig beslist een artikel
met programmatische pretentie. Ook hierin aanwijzingen dat uitgegaan wordt van
coherentie in de poëzie. Jessurun d'Oliveira laat zijn interpretatie van een lang
gedicht van Vroman voorafgaan door een beschouwende passage:
Er zijn vele manieren om de wereld van een gedicht te betreden, en het
is waarschijnlijk onverschillig waar men zijn exploratie laat beginnen,
vroeger of later stoot men wel op onvermoede samenhangen. Het
opsporen van zulke samenhangen vormt voor mij een van de sterkste
aantrekkelijkheden van het gedichten lezen. Het gedicht wordt door deze
benadering een superieur soort kryptogram, superieur omdat de
samenhang die de opgeworpen problemen veronderstellen, niet ligt in
een wezenloos horizontaal en verticaal in elkaar grijpen van de uitkomsten,
maar in een verwijzing naar een door de tekst opgeroepen min of meer
coherente wereld. De mate van coherentie kan dan wellicht de grondslag
5
vormen voor het oordeel over de kwaliteit van een gedicht.
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Merlyn groeide, zoals bekend, uit tot het bolwerk van de werkimmanente analyse,
waarvan het uitgangspunt bleef om tot een zo coherent mogelijke interpretatie van
veelal op het oog duistere poëzie te komen. Conform Jessurun d'Oliveira's geciteerde
credo was het tot zichtbaarheid brengen van de veronderstelde coherentie binnen
het gedicht doel van de analyse. Die geïmpliceerde coherentie wil overigens niet
zeggen dat na werkimmanente analyse van een gedicht alle duistere plaatsen
opgehelderd zijn en alle losse eindjes tot een zinvol geheel geknoopt. Het punt is
juist dat ondanks dat, na grondige interpretatie geconstateerde blijvende duisterheden
bij de close reading van merlinisten (én hun navolgers) niet tot de overweging leiden
dat hierdoor de uiteindelijke zinvolheid of principiële heelheid aangetast wordt.
Eerder constateerde ik, in een analyse van het essayistisch oeuvre van Kees
Fens, een van beide andere Merlyn-redacteuren, dat ook in zijn werk het
uitgangspunt van coherentie van het literaire object binnen een coherente wereld
altijd prominent bleef, tijdens en na de Merlyn- periode: het wereldbeeld van de
post-merlinistische Fens is weliswaar ‘explicieter geworden, de “grotere werkelijkheid”
wordt door Fens breder benaderd, maar het totaal blijft de zin en samenhang
6
vertonen die het in de Merlyn-tijd al had’. Wat betreft duistere passages of
interpretatieve onduidelijkheden was mijn bevinding: ‘Het onbekende of
onverklaarbare is niet iets wat twijfel doet ontstaan aan de veronderstelde heelheid
of deze zelfs ondermijnt: het is gewoon onbekend of onverklaarbaar onderdeel van
7
de onaantastbare heelheid’.
Een soortgelijke omgang met duistere plekken in de poëzie zien we bij Drop en
Steenbeek in hun schoolboekje Indringend lezen: close reading van poëzie dat voor
het eerst in 1970 verscheen. Uiteraard is de status van een schoolboek anders dan
die van de overige poëtica's. Het is echter wel een indicatie van de vigerende literaire
opvattingen op een bepaald moment, voor een breed publiek uiteengezet. In de
verhouding tot het ‘academische’ Merlyn is met betrekking tot dit schoolboek
(waarvan tussen 1970 en 1977 zeven drukken verschenen) met recht te spreken
over - baksteensnel - gesunkenes Kulturgut.
Ook Drop en Steenbeek gaan uit van de onderliggende eenheid van het te
analyseren gedicht: (impliciet) doel van hun handleiding poëzieanalyse is het op
een hoger niveau vinden van eenheid in de gedichten. Veel literair-filosofische
onderbouwing bevat dit, zeer praktisch georiënteerde, werk niet maar toch is ook
bij hen het uitgangspunt van coherentie en orde duidelijk present:
Om niet in een zee van indrukken te verdrinken, proberen we in ons leven
steeds weer orde op zaken te stellen. We bundelen ervaringen door er
het gemeenschappelijke in te ontdekken; we stellen wetten op van oorzaak
en gevolg, van symptoom en kwaal. Kortom, we generaliseren, zien aparte
8
ervaringen in het licht van algemene verschijnselen.
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Dit ordenen, dit herleiden van de concrete fenomenen tot universele waarheden in
een kunstmatige ordening, acht de postmoderne filosoof Lyotard overigens typerend
voor het moderne denken: het ondergeschikt maken van de ongeordende
feitelijkheden aan een Idee - op zijn allerglobaalst: ‘de horde gebeurtenissen die
vanuit de, al dan niet menselijke wereld op ons afkomen te ordenen, door ze onder
9
de Idee van een universele geschiedenis van de mensheid te plaatsen’.
Drop en Steenbeek erkennen dat met name bepaalde contemporaine poëzie
(anno 1970) zich niet eenvoudig laat analyseren. Naar aanleiding van een gedicht
van Kouwenaar constateren ze: ‘Wel moeten we bij voorbaat aanvaarden, dat je in
dit soort gedichten vaak met een paar “blinde vlekken” blijft zitten. Dat zijn plaatsen
waar de associaties van de dichter kennelijk zo persoonlijk zijn geweest, dat het
10
min of meer toeval is of je ze kunt navoelen.’ We zien dus hetzelfde mechanisme
dat bij de merlinisten bleek: de blinde vlekken zijn er, maar tasten de (suggestie
van) heelheid niet aan. ‘Als 't goed is, moeten we na structuuranalyse 't idee hebben
11
dat we meer zicht krijgen op het gedicht als geheel’. De lezer moet ondanks
moeilijke passages al lezende eenheid zien aan te brengen in de tekst.
In post-merlinistische poëtica's als die van Bronzwaer en Brems blijft dezelfde
implicatie aanwezig. Zo lezen we bij laatstgenoemde: ‘Het gedicht mag openen wat
12
het wil, het streeft tegelijkertijd naar vastheid en volmaaktheid’. Brems staat ook
stil bij het probleem van de ‘blinde vlekken’, zoals Drop en Steenbeek ze noemden.
Ondanks het evidente eigentijdse liberalisme dat uit Brems' boek spreekt (bijv. met
betrekking tot intertekstualiteit: ‘Sommige draden van dat web worden doorgetrokken,
13
andere blijven losse eindjes [...].’ ) blijft hij in laatste instantie uitgaan van eenheid
en samenhang. Niet ‘iedere toevallige associatie, elke parallelplaats die zich aandient
[moeten we] als uitgangspunt voor een interpretatie nemen’, want dat ‘heeft soms
kwalijke gevolgen: dat alle coherentie van de interpretatie verloren gaat, bedolven
14
als ze wordt onder gratuite, persoonlijke of toevallige bijtonen en suggesties’.
Uiteraard heeft Brems gelijk waar het gaat om het belang van het intersubjectieve
of controleerbare van een analyse, maar tegelijk blijkt ook hier vooral de dominantie
van de op coherentie gerichte lectuur. ‘De poëzie streeft niet naar duisternis, maar
naar helderheid, de poëzie wil begrijpen, vastleggen en verwoorden, niet verspreiden
en verwarren’, lezen we bij wijze van conclusie op de één na laatste pagina van
15
Brems' boek. Brems staat met bewonderenswaardige openhartigheid in de traditie
van alle bekeken naoorlogse poëtica's. In discussie met een ‘postmoderne’
(benadering van) poëzie legt hij de kaarten op tafel. Zijn voorgangers beschouwden
die opstelling wellicht als evident.

3. De tijdgebondenheid van de coherentie-gedachte
De poëtica die zich het verst verwijdert van de poëzieopvattingen in de overige
naoorlogse poëtica's is het in 1996 verschenen Op poëtische wijze: handleiding
voor het
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lezen van poëzie, door Ernst van Alphen en anderen. Op poëtische wijze gaat als
eerste niét uit van de opvatting van het gedicht als ‘objectief’ gegeven met inherente
‘poëtische’ kwaliteiten. Daarmee is in principe de weg ook vrij voor de opvatting dat
de aanwezigheid van eenheid of coherentie geen vanzelfsprekendheid is: er bestaan
immers geen universele objectieve eigenschappen (of zoals Bronzwaer ze noemt
16
- en opsomt - ‘wezenskenmerken’ ) van poëzie. In het verlengde van Riffaterre
wijzen de auteurs op de leeshouding die voor de lezer het gedicht als het ware
‘maakt’. Daarbij typeert men de gangbare leeshouding precies zo als ook wij haar
destilleerden uit de poëtica's: ‘Bij het lezen van een poëtische tekst gaat de lezer
er echter van uit dat het gedicht een eenheid is die in elk onderdeel te herkennen
valt. Dit houdt in dat de lezer op zoek gaat naar een betekenisniveau waarop alle
17
tekstonderdelen een eenheid vormen’. Vlak erna wordt deze opvatting, als logische
consequentie van het afwijzen van ‘wezenskenmerken’, gerelativeerd en niet ten
onrechte bestempeld als tijdgebonden notie, voortvloeiend uit de, ‘nog steeds zeer
invloedrijk’ genoemde, symbolistische poëtica.
Merkwaardig genoeg doet Op poëtische wijze vervolgens letterlijk een stap
achteruit. Het als ‘symbolistisch’ etiketteren van het eenheidsverlangen is geen
algemeen boventijds wezenskenmerk, maar een tijdgebonden historische
positionering.
We moeten daarom deze vooronderstelling over de eenheid van poëzie
heel terughoudend hanteren bij oudere poëzie. Wanneer we deze
vooronderstelling tot algemeen kenmerk van poëzie verklaren, zou dat
direct een waardeoordeel over oudere poëzie impliceren. Omdat de
eenheid daar niet in ieder onderdeel te onderkennen valt, zou dat geen
18
echte of goede poëzie zijn.
Een zeer vruchtbare bevinding wordt hier de verkeerde kant op geëffectueerd. De
relativiteit van eenheid als constituerend element bij poëzie en poëzielezen wordt
louter in retrospectief bekeken en dan nog gekoppeld aan een potentieel
waardeoordeel. Intussen is het juist perspectiefrijk om de constatering van de
tijdgebondenheid van het eenheidsstreven niet met terugwerkende kracht te koppelen
aan historische poëtische opvattingen, maar ze operationeel te maken met betrekking
tot bepaalde tendensen in de eigentijdse Nederlandstalige poëzie.
Hoewel het een andere historische richting op wil dan ik, geeft het citaat uit Op
poëtische wijze terecht aan dat bij lezers makkelijk de link tussen ‘eenheid’ en een
positief waardeoordeel over poëzie wordt gelegd. Dat die combinatie coherentie en
kwaliteit vaak speelt, blijkt ook uit de andere poëticale teksten. We zagen hoe
Jessurun d'Oliveira in 1962 weliswaar wat voorzichtigjes, maar uiteindelijk toch met
zoveel woorden vaststelde: ‘De mate van coherentie kan dan wellicht de grondslag
vormen voor het oordeel over de kwaliteit van een gedicht.’ Hetzelfde argument
was, bijna veertig jaar later, voor Volkskrant-criticus Piet Gerbrandy reden voor zijn
uiteindelijke afwijzing van Peter Holvoet-Hanssens Santander: ontboezemingen in
het
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vossenvel. In zijn inleidende alinea's vat hij de poëticale loop der dingen in de
twintigste eeuw nog even beknopt samen:
Je hebt gemakkelijke en moeilijke poëzie. [...] In beide gevallen wordt er
in principe van uitgegaan dat de gedichten tot op zekere hoogte een
eenheid vormen. Zelfs bij notoir moeilijke gevallen als Ezra Pound en
Lucebert wordt nog steeds geprobeerd aan te tonen dat de gedichten
organische gehelen vormen, en voorzover dat niet lukt zeggen we meestal
dat we ‘nog niet’ weten hoe het zit, maar dat er ongetwijfeld een verborgen
structuur, een grondgedachte, een muzikaal patroon of emotionele kern
19
is die uiteindelijk opgehelderd kan worden.
Vervolgens geeft Gerbrandy een maatschappelijk-sociologische verklaring voor
deze gang van zaken. Daarbij blijkt hoe hij in feite dezelfde visie uiteenzet die we
bij Drop en Steenbeek aantroffen, en die vanuit het oogpunt van Lyotard als ‘modern’
getypeerd zou kunnen worden.
Het is duidelijk waarom we dat denken. De wereld om ons heen is chaos
en we hopen dat wetenschap, beeldende kunst en literatuur daarin een
- desnoods tijdelijke - orde aanbrengen. Wat heeft het voor zin de chaos
te verdubbelen door een kunstwerk te maken dat even weinig orde als
de werkelijkheid bezit? Van een muziekstuk, een schilderij of een gedicht
verwachten we dat het te duiden valt.
Met ‘duiden’ bedoelt Gerbrandy, zoals erboven omschreven, een coherente
interpretatie van een tekst afleveren. Dat lukt hem bij Holvoet-Hanssen niet. Hij geeft
toe dat er in Santander wel enkele ‘Leitmotive’ zijn te onderscheiden, maar voor het
overige regeert de wanorde. En zo geeft voor de recensent de doorslag dat
Holvoet-Hanssen ‘meent dat er poëzie ontstaat zodra je maar zoveel mogelijk
disparate feitjes naast elkaar zet’, en verder constateert hij: ‘Geheel overeenkomstig
zijn principes heeft Holvoet alles erin gegooid wat hij toevallig tegenkwam: sprookjes,
weetjes op historisch en letterkundig gebied, citaten van zijn dochtertje, heel veel
plaatsnamen en flauwiteiten [...]’. Jessurun d'Oliveira indachtig is het niet verrassend
dat Gerbrandy's eindoordeel dan ook niet positief is.

4. Een andere leeswijze?
Het is er mij op deze plaats uiteraard niet om te doen om tegenover Gerbrandy tot
een positieve beoordeling van Holvoet-Hanssens poëzie te komen. De aangehaalde
recensie is evenwel veelzeggend op een andere manier: zij markeert een botsing
van twee werelden, namelijk die van de modernistische, gecentreerde leeswijze
met gedecentreerde poëzie. Holvoet-Hanssens poëzie laat zich niet interpreteren
op de wijze waarop naoorlogse poëtica's het aan liefhebbers, scholieren en
vakgenoten gesuggereerd hebben: naar een kern of vastliggende centrale gedachte.
We zien
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hier een botsing van wereldbeelden die Brems, tegen het einde van zijn al besproken
poëtica, expliciet toont:
[O]p dit punt in mijn verhaal roept het onvermijdelijk de gedachte op aan
de ‘dissémination’, de uitzaaiing van betekenissen waarover Derrida het
heeft en alle deconstructionisten in zijn spoor. Het roept de gedachte op
aan de onbetrouwbaarheid van de taal, die altijd ook meer en ook iets
anders vertelt dan wat er bedoeld wordt. Betekenissen ontsnappen naar
alle kanten, versplinteren, en zijn nooit meer samen te rapen. [...] Meer
dan eens heb ik in dit boek bij gedichten en fragmenten van gedichten
mogelijke leeswijzen voorgesteld, die in die richting gaan. Maar telkens
20
ben ik weer naar een centrum teruggekeerd, of wilde, of kon ik dat doen.
Aan de hier besproken poëtica's lagen - om Brems te parafraseren - ‘samenraapbare’
betekenissen als uitgangspunt of implicatie ten grondslag. Ze geven de interpreet
nadrukkelijk de aanwijzing om, zoals Brems zegt en doet, terug te keren naar een
centrum. Het lijkt me dan ook niet onjuist om hier te spreken over een centripetale
poëtica en poëzie. Daartegenover staat de poëzie die juist bij de gratie van het
ongecentreerde bestaat, die geen eenheid meer aanneemt of veronderstelt:
centrifugale poëzie. Poëzie bestaande uit, om Dirk van Bastelaere te citeren uit
Pornschlegel, ‘allemaal delen van een geheel dat ontbreekt’.
Je kunt natuurlijk trachten om, zoals Brems in het algemeen expliciteerde en
Gerbrandy in concreto probeerde, dergelijke poëzie te herleiden naar een kern. Het
is echter duidelijk, zo toonde Gerbrandy's voorbeeld, dat deze poëzie zich hiertegen
verzet. Holvoet-Hanssen zelf vergeleek zijn poëzie, in een interview, met een
draaimolen:

Dwangbuis van Houdini is als een carrousel die al aan het draaien is; je
moet er op springen maar het gevaar bestaat dat je er weer afdondert.
Het is een hele opstap. [...] Alle compartimenten van het onderbewuste
barsten dan open, als een vulkaan. Er is geen controle meer mogelijk.
[...] Het gedicht bevat elementen die naar andere plaatsen in de bundels
verwijzen. Of niet. Maar zo is toch ook het leven: sommige sporen lopen
dood, andere niet. Neen, ik zet de lezers niet op het verkeerde been, ik
wil ze alleen een andere leeshouding aanreiken. Een open leeshouding,
21
tegen het gesloten dwangbuis in.
Natuurlijk heeft de dichter evenveel over zijn eenmaal gepubliceerde poëzie te
vertellen als elke andere lezer, maar dit citaat is wel een bijzonder goede indicatie
van het andersoortige karakter van Holvoet-Hanssen gedichten in verhouding tot
de modernistische poëzie. Daarnaast schetst dit interviewcitaat de contouren van
het basisprobleem: wat kan men interpretatief aanvangen met dit soort poëzie, als
men althans iets wil zeggen op een hoger dan particulier, impressionistisch of
associatief niveau? Het probleem waarmee de centrifugale poëzie de interpreet
confronteert is als volgt definieerbaar: naar welk houvast moet de interpreet op zoek
bij poëzie die niet de centrale betekenis-knoop heeft, de welomschreven kern van
waar-
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uit de centrale gedachte of de ‘idee’ (het gedicht ‘als beeld [...] van het
gemeenschappelijke in een tal van situaties’ (Drop 1970:24)) te destilleren valt?
Laten we eens naar een, zeer schematisch uitgewerkt, werkvoorbeeld kijken. In
een centripetaal gedicht als het bekende ‘In memoriam’ van J.C. Bloem (‘De blaren
vallen in de gele grachten...’) is met niet zoveel moeite een viertal betekenislijnen
te onderscheiden: 1) een ‘herfst’-motief 2) een ‘donkerte’-motief 3) ‘dood als negatief
van leven’-motief en 4) een ‘cyclische gang der dingen’-motief. Als centrale gedachte
van dit gedicht zou men dan het steekwoord ‘sterfelijkheid’ (of iets in die trant)
kunnen opperen. Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit. Uitgaande van
de cirkel als het geanalyseerde tekstcorpus (gedicht, cyclus, bundel) maakt het
snijpunt van (in dit geval: vier) op uiteenlopende onderlinge afstand lopende
betekenislijnen de betekeniskern van dit gedicht uit.

In centrifugale poëzie als die van Holvoet-Hanssen moet - bij ontstentenis aan een
centrum of kern - de interpretatie zich ergens anders op richten. Mij lijkt het
vruchtbaar om, bij afwezigheid van één centraal betekenispunt, de interpretatieve
aandacht te verleggen naar de betekenis-lijnen. Het gaat bij de analyse dan niet
meer om het ene juiste snijpunt, maar om de contingente opbouw van het geheel:
soms hebben twee (of meer) lijnen ergens een snijpunt, waar zich dus een betekenis
manifesteert; sommige lijnen blijven op zichzelf bestaan - onafgemaakt, wellicht
betekenisloos in verhouding tot andere motieven of compleet duister zelfs. In een
gefingeerd schema:
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In het onderscheid tussen centripetale en centrifugale poëzie is, naar analogie van
Lyotards denken, de scheiding vast te stellen van het moderne en het post-moderne.
Het moderne denken is het denken van de grands récits, de Grote Vertellingen, een
chronologisch, causaal en finalistisch denken dat zijn legitimiteit zoekt in ‘een te
22
verwezenlijken Idee’. Lyotard signaleert de uiteenlopende maatschappelijke crises
in de moderne tijd, die alle het ‘tekortschieten van de moderniteit’ bevestigen en
komt tot zijn veel aangehaalde bevinding: ‘De grote vertellingen zijn weinig
geloofwaardig geworden. Men komt dan in de verleiding de grote vertelling van de
23
teloorgang van de grote vertellingen ingang te doen vinden’. Ik citeer de zin erna
meteen ook, omdat die veel zegt over de wijze waarop de teloorgang van het Grote
Verhaal vorm kan krijgen. Van de teloorgang óók een verhaal betekent als het ware
de problemen oplossen met de manier van denken die ze veroorzaakt heeft. Van
kunst mag meer complexiteit verwacht worden dan dat zij op de gangbare coherente
wijze verslag doet van het incoherente als concreet thema: ‘Een postmoderne
kunstenaar of schrijver verkeert in de situatie van een filosoof: de tekst die hij schrijft,
het werk dat hij voltooit zijn niet in principe onderworpen aan al vaststaande regels,
en kunnen niet beoordeeld worden door middel van een bepalend oordeel, door op
die tekst of op dat werk bekende categorieën toe te passen. Naar deze regels en
24
deze categorieën zijn het werk of de tekst op zoek’. Het ligt voor de hand om voor
andersoortige poëzie de contouren te zoeken van een andersoortig
interpretatiemodel.

5. Holvoet-Hanssens triptiek als testcasus
De Vlaamse dichter Peter Holvoet-Hanssen (1960) publiceerde vanaf 1998 kort
achterelkaar een drietal dichtbundels bij Uitgeverij Prometheus in Amsterdam. Na
zijn debuut Dwangbuis van Houdini verscheen Strombolicchio: uit de smidse van
Vulcanus (1999) gevolgd door Santander: Ontboezemingen in het vossenvel (2001).
Voor zijn debuut ontving Holvoet-Hanssen in Vlaanderen de ASLK-prijs. In zijn
vaderland bleef Holvoet-Hanssen veelbesproken (zodanig zelfs dat een criticus wat
25
humeurig sprak van ‘Vlaanderens snelst gehypte dichter’ ). In Nederland was de
ontvangst minder overdonderend, maar toch werd Holvoet-Hanssens werk door de
belangrijkste bladen besproken. Iemand als Komrij was erg over hem te spreken,
de negatievere mening van Piet Gerbrandy zagen we al.
Gerbrandy was overigens, volgens mij, helemaal niet op de verkeerde weg toen
hij constateerde dat zich bepaalde ‘leidmotieven’ in deze poëzie manifesteerden.
Ik wil juist wijzen op zulke betekenislijnen om te illustreren hoe een analyse in zijn
werk zou kunnen gaan, wanneer men niet tracht een kern, een statisch centraal
Idee of een ‘laatste woord’ te formuleren. In centripetale poëzie zouden dergelijke
betekenislijnen - als ‘motieven’ als het ware - samen tot een grondmotief voeren.
Betekenislijnen vertonen een zekere willekeur, zoals zal blijken uit mijn
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demonstratie van de vos-lijn in Holvoet-Hanssens drieluik. Eerst kijk ik echter kort
naar de overkoepelende structuur van de drie bundels.
Het feit dat de Houdini, Strombolicchio en Santander als triptiek gepresenteerd
worden (onder meer op de achterflap van de laatstverschenen bundel) is, bij nadere
beschouwing, een veelzeggende indicator van de gespannen verhouding tussen
een traditionele, afgeronde ordening versus particuliere structurering. Ondanks dat
de bundels als ‘drieluik’ gepresenteerd worden, bestaat er als zodanig geen structuur
die evident op die opbouw wijst, noch in een centraal thema, noch in motieven, noch
in tijd. De chronologie wordt doorbroken doordat Strombolicchio, het middenluik,
blijkens de ‘aantekeningen’ achterin de bundel, gelezen moet worden als ‘Apocriefe
bloemlezing 1989-1998’. Dezelfde tekst geeft ook aan dat de slotafdeling van de
bundel, ‘De hond van de Duivelsbrug’, anticipeert op het gedicht ‘Fox on the run’
[9], dat (inderdaad) Santander opent. In ‘Optocht’ [64] het korte laatste gedicht in
Strombolicchio staat de versregel: ‘de tovenaar hij komt’ en dat verwijst weer naar
het openingsgedicht van Houdini, getiteld ‘De tovenaar komt’ [9].
Willekeurig geplaatst in Houdini vinden we het gedicht ‘Santander’ [31]:
1868 in de Spaanse provincie Santander: de hond van een edelman zit
achter een vos aan en valt in een spleet, in de grotten van Altamira
(vaak wijzen viervoeters de weg); 1879: papá, mira toros pintados!
de kleine Maria ontdekt de geschilderde stieren
1912 in het voorgebergte van de Franse Pyreneeën: drie jongens
stoten op een vernissage van oeroude kunst; 1916: licht schijnt in
de grot van Les Trois Frères op de tovenaar, een man in een mantel
van rendiervacht, op zijn hoofd een gewei
1940 in Lascaux in de Dordogne: snotapen met zaklantarens doorzoeken
er de grotten; een jongen volgt zijn hond door een met stalactieten
afgezette ingang, op de witte wanden ziet hij de eerste documentaire
2037 in een anonieme randwijk: een kat op jacht naar muizen botst
in een kelder tegen een schoenendoos met aangevreten dichtbundels, het
baasje leest Santander, ontboezemingen in het vossenvel
Eindigt zo 997 Cassandra, onzin elk woord zwaarwichtig te verdonkeremanen
998 sterrenjager, spelenderwijs ontdekken snuffelende kinderen in de
voetsporen van Einstein formules op een narrenpak
999 Gouddraadje, doe de deur dicht van de doos
000 ik slaap
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De laatste strofe is, drie jaar later, ook inderdaad de slotstrofe van Santander en
dus van het gehele drieluik.
Met de ogenschijnlijk willekeurige opbouw van de triptiek krijgt het spanningsveld
vorm tussen toevallige opbouw en welbewuste structuur. In dit gedicht zien we hoe
Holvoet-Hanssen de chronologische verhoudingen compliceert. We zien voorvallen
op rij waarin de basis van onze beschaafde kunst figureert. Tegelijkertijd blijkt
hoezeer daarbij het toeval een grote rol speelt. Tezelfdertijd voorspelt
Holvoet-Hanssen hoe zijn eigen, op dat moment nog te verschijnen, derde bundel
eenzelfde lot ten deel zal vallen in een nog veel verdere toekomst. Wrang detail is
dat hierbij Cassandra figureert: de Trojaanse zieneres die gestraft was met het
ongeloof van de mensen in haar juiste voorspellingen.

6. De lijn van de vos
In dit gedicht zien we allerlei motieven die in de rest van het drieluik opduiken en
weer verdwijnen: het toeval, het sprookjesachtige (Gouddraadje), de tovenaar (die
we al zagen), de (Grote) nar, de hond en de vos (hier min of meer verwant aan het
toevalsmotief, zij het op een wat ambigue wijze: ‘(vaak wijzen viervoeters de weg)’).
Wanneer we de ‘vos’ nader bekijken, dan blijken we een echte betekenislijn door
alle drie de bundels bloot te leggen. Wat betreft deze ene lijn zal ik alle plaatsen
waar de vos verschijnt signaleren - los van de vraag of ze een relevante interpretatie
kunnen krijgen: het gaat er om te tonen op welke uiteenlopende wijze zo'n
26
betekenislijn zich manifesteert in Holvoet-Hanssens poëzie.
De eerste keer dat de vos opduikt in de triptiek, is in het slotvers van
‘Sneeuwmaker’ [15], het derde gedicht in Houdini:
Schud mijn dons leeg van den hogen hemel neer.
Nu ben ik leeggeschud. Eindeloos moe.
Ik wacht op de markiezin van Orion.
Ver weg van de vossenjacht.
Kom sneeuw, dek mij toe.

We zien in elk geval twee intertekstuele verwijzingen in dit fragmentje: naar het
sprookje van Vrouw Holle (waaraan ook elders in de triptiek gerefereerd wordt) en
naar het kerstliedje ‘Nu zijt wellekome’. De verwijzing naar Orion functioneert
tweeledig: Orion was een fameus jager en daarmee wordt geanticipeerd op de - op
een equivalente positie geplaatste - vossenjacht, de regel erna. Daarnaast is ‘De
markiezin van Orion’ de titel van het gedicht dat in Houdini volgt op ‘Sneeuwmaker’:
daar wordt er een soort demiurg mee verbeeld, in een schets van het wereldontstaan
27
(‘Grote Nar liet een knal en oergas ontstond’). Dat leidt direct tot een
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ander kenmerk van deze regels: ze reminisceren allemaal aan passages in de rest
van het drieluik. Wat de vos hier betekent blijft echter onduidelijk.
De volgende vermelding is letterlijk een ‘spoor’ van de vos: in ‘De somnambule’
[25] lezen we over de vrouwelijke protagonist: ‘De volgende nacht volgt zij het
bloedspoor van een vos’. Ook hier duikt de vos op en verdwijnt weer. In ‘Inferno IX’
[29], met zijn evidente Dante-referentie, figureert de vos binnen een strofelange
vergelijking van beklemming.
Hier zit je gevangen. Als een woestijnvos in een iglo of een Belg
aan de Costa del Sol. Als een dolfijn in het dwangbuis van een
dolfinarium of een zeeleeuw in de zoo. Als Sex in Tirol.

De daaropvolgende verwijzing is de reeds aangehaalde uit het gedicht ‘Santander’
[31]. Daarna lezen we in ‘In de gezonken tuin van Xochimilco’ [44] en passant: ‘in
zijn hol wikkelt een vos zijn staart om mij heen’. In het gedicht erna, ‘Gedicht van
ontluistering’ [46], komt de vos in een strofe voor als symbool voor het
onherroepelijke:
Lukt het niet herinneringen te verdringen, word je meegezogen
de vos bijt de kop van de kip af zonder mededogen
kinderjaren verzeilen achter het doek van de poppenkast
Winnetou struikelt over wolkenkrabbers
Old Shatterhand is heengegaan

In Strombolicchio, de tweede bundel, verschijnt de vos minder frequent en soms
slechts indirect, zoals in de titel van ‘Doublet voor Hermelijntje’, een eigentijdse
variant op de naam van de echtgenote van Reynaert de Vos, die we in Santander
nog zullen zien. Iets erna zien we de middeleeuwse vos zelf voor het eerst, in het
drieluikje ‘Kerstmis in Huize Reynaert’ [52], waarin in het middelste gedicht het
vosmotief in verband wordt gebracht met wolf en hond, twee andere, in
Holvoet-Hanssens poëzie veel figurerende, dieren.

En dat is twee ‘Noord-Amerika: de prairiewolf is zowel wolf, vos als hond - hij
jaagt op kleine dieren zoals konijnen maar steeds is de coyote een
coyote; [...]’

Bijna aan het einde van het gedicht staat: ‘Rolt een egel zich op om zich met zijn
stekels tegen een vos te / beschermen, plast de vos op de egel.’ In het korte, derde
gedicht wordt aan de vos gerefereerd in een duidelijk poëticale context.
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En dat is drie Het vossenlied is geen rusthuismuzak. Het gnuift en snuift in wel en
wee, het viert en troost. De verzen oordelen zonder te oordelen.
Ga op onderzoek voor je ballade. De spiegel houdt je in het oog.
Elk aanknopingspunt helpt. Haar stem. Haar navel, niet de jouwe.

In ‘Nawoord’ [63], het één na laatste gedicht in Strombolicchio, wordt de vos
opgevoerd in een ingebedde, anonieme monoloog in een gedicht over oorlogsleed
en godsbestaan.
‘Voelt ons lichaam de microbenflash? Een wereldbrand
is geen supernova - zelfs de eindfase van een ster is maar
een fistel op de kap van de Grote Nar. De zweer spat open.
De val klapt dicht. Dat de dennenappel van een eekhoorn
in een vossenhol valt, op de kop van een vossenjong, is
toeval en geen toeval: gegrift in de nerf van een blad.’

Dit laatste citaat is, zoals we nog zullen zien, ook op betekenisniveau relevant. Eerst
kijk ik nog even naar de vos in Santander. In die derde bundel vinden we de meeste
referenties aan de vos - niet vreemd, wellicht, gelet de ondertitel ‘ontboezemingen
in het vossenvel’. Vooral in het begin is de vos prominent aanwezig, in allerlei
verschijningsvormen. In het al genoemde openingsgedicht, ‘Fox on the run 2000’
[9], wordt hij, zoals steeds, onontwarbaar ineengestrengeld met andere motieven
uit Holvoet-Hanssens poëzie: het actuele jaartal blijkt te refereren aan opgejaagde
oorlogsvluchtelingen in Pristina. In de slotregel van de openingsstrofe zien we voor
de tweede keer de middeleeuwse vos verschijnen: ‘De jachthoorn - ik verschans
mij als Reynaert in Malpertuus.’ Vier strofes later duikt de volgende
Reynaert-referentie op.
Rook in het hol! Op de vlucht van Pristina naar Neprosteno.
1999, grootmoeder prevelt in de kruiwagen.
1919, toen konden we de blauwe lucht nog zien.
De jongen jammeren van de honger.
Vrouw Hermeline kan niet meer voort.

Opnieuw zien we hoe Holvoet-Hanssen de vos als betekenislijn gebruikt: het is geen
dragende metafoor, geen vergelijking die consequent wordt voortgezet, maar hij
duikt willekeurig op en verdwijnt evenzo. In het tweede gedicht, ‘Hinderlaag bij de
watervalbreuk’ [10], zien we opnieuw een identificatie van de ikfiguur met de vos:
‘Ik huis in een vossenburcht als een rosse rekel met zijn moer [...].’ Hier is niet
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oorlog en vlucht de context, maar liefde en erotiek in een uitleg van de ondertitel
van Santander.
In scharlaken gaat ze scheep, moge een wolk haar beschermen
want zoals vos = kat+hond, zo schuilt in de hemel de hel
voor de moeder met de pluim schrijf ik verzen hard en zacht
in haar vacht bijt ik mijn ‘ontboezemingen in het vossenvel’

In de gedichten die volgen blijft de vos figureren. Het vossenhol komt terug in
‘Cornish’ [11] (‘Koeien schijten / omhoog: de vos zal komen om een stuk’) en in ‘La
renardière’ [12], waarin, ondanks de titel, de terloopsheid van het vossen-motief
opnieuw geïllustreerd wordt. Meer dan dit lezen we hier niet over vos of vossenhol:
Verschoten vos ben ik die twinkels van
mijn vrouw en kind stockeer, ze glippen weg
naar school en naar het werk - run, Charlie, MAN
KRIJGT MES IN BUIK, wie wiegt zijn brute pech

In dit laatste voorbeeld is de vos een persona van de dichtersfiguur, maar ook op
ingebed niveau daagt hij op. In ‘Reintje en de liefde’ [15] vertelt de dichter hoe hij
als troubadour knielt ‘niet voor de gravin de Carcassonne maar voor haar vossenbont
/ vermoed verwantschap in de kraag’, waarna hij haar vertelt ‘van een tweegevecht
terwijl ze haar nagels knipt, hoe/Ysengrinus geen vat had op Reynaert daar de rekel
met olie / was ingesmeerd [...]’. Nadien verschijnt de vos weliswaar regelmatig, maar
verhulder. We lezen nog één keer terloops ‘een fles / met een S.O.S. vanuit een
vossennest’, tien pagina's verder zien we: ‘de vos is ondergedoken / neergeschoten’,
en weer verder begint het gedicht ‘Een hart van Kapitein Slim’ [40] met de prozaregel:
‘Hier houdt een vos zich schuil, onzichtbaar terroriseert hij zijn omgeving.’ Het gedicht
‘Reinaerdiana’ [43] heeft opmerkelijk genoeg behalve de titel niet één
vossenreferentie. Op deze manier is het motief versnipperd over de rest van de
bundel (met onder meer een woordspel over ‘Zorro de vos’, waar ‘zorro’ het Spaanse
woord voor vos is).
Op de één na laatste pagina duikt de vos, na lange afwezigheid in Santander,
nog een laatste keer op, waarmee Holvoet-Hanssen zijn motief op zijn eigen wijze
afrondt. Als deel van een opsomming lezen we: ‘1868, volg die vos - Altamira’.
Eerder, in het gedicht ‘In Nephelokokkugia’ [19] lazen we deze kleine, geënjambeerde
referentie al: ‘[...] hond volgt vos/naar onontdekte grot’. En in beide citaten herkennen
we natuurlijk het gedicht ‘Santander’ uit Houdini, waaruit al bleek dat ook de
bundeltitel zelf met de ‘vos’ te verbinden is.
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7. De betekenis van de betekenislijn
Het lijkt me niet uitgesloten dat voorgaande tocht langs alle verschijningsvormen
van de vos in Holvoet-Hanssens triptiek een licht willekeurige of zelfs chaotische
indruk heeft gemaakt. Dat is dan in elk geval conform de wijze waarop de
betekenislijn zich manifesteert in de gedichten. Meteen ook wordt iets getoond van
de wijze waarop deze poëzie geconstrueerd is.
Een ‘complete’ analyse van Holvoet-Hanssens werk zou bestaan uit een index
van alle, soortgelijke betekenislijnen, waarvan een aantal overigens eenvoudig te
traceren is: de spiegel-lijn, de kapers-lijn, de wolken-lijn, de tovenaar-lijn, de lavalijn,
de ‘kosmische’-lijn (sterrenbeelden en hemellichamen), de oorlogs-lijn, de
ijs/sneeuw-lijn, de oorsprong-lijn etc. Een uitgebreidere analyse van die andere
lijnen zou hetzelfde tonen wat, vaak terloops, uit hier getoonde voorbeelden al bleek:
een passage waar het ene motief prominent in speelt, waaiert soms uit naar (en
snijdt zo) een of meer andere betekenislijnen.
Hoe dat uitwaaieren in zijn werk gaat zie je bijvoorbeeld in het drieluikje ‘In
Nephelokokkugia’ [19-20] uit Santander. Vanwege zijn titel en subtitels zouden
elementen eruit in eerste instantie onder de betekenislijn van de (veel voorkomende)
‘wolken’ geschaard kunnen worden. Nephelokokkugia is Aristofanes'
‘Wolkenkoekoeksstad’, de ideale staat uit het blijspel Wolken, die Euelpides en
28
Peisthetairos aan de hemel bouwen uit onvrede met hun Atheense bestaan. Ook
dat waaiert de bundel in. Holvoet-Hanssen zinspeelt er eerder op, onder meer in
het openingsgedicht van Houdini, ‘De tovenaar komt’ [9]: diens paleis ‘troont in de
romige wolken als Nephelokokkugia’. De tovenaar zelf wordt ook in dit gedicht
vermeld, daarnaast zien we de al aangehaalde verwijzing naar de Vos in Santander,
komt Vrouw Holle weer voor, en wordt wederom de dichter als koorddanser (Houdini
[24]: ‘“Aardige jongen, knap op de koord maar een ontoegankelijk dichter”’)
opgevoerd. Het liefde- én het oorlogsmotief (met verwijzingen naar de oorlog in
voormalig Joegoslavië) is aanwezig. Ook dat verschijnt weer niet alleen, zo blijkt uit
het slot van het derde deel, een journaalfragment:
‘Engeland. Een foxterriër beet de keelslagader van een vos door.
Een witte bullterriër, alias de Kindervriend, verscheurde een kat.
[...] Een kleine karakterfout kan verstrekkende gevolgen hebben.
Escalatie van geweld. In Novi Sad -’

Hier zien we dus hoe oorlog- en voslijn samenkomen.
Een analyse op basis van betekenislijnen zal dus nooit tot één centrale gedachte
komen. Een voor de handliggende vraag dient zich aan. Is het dan eigenlijk wel
mogelijk om tot een afronding te komen van een analyse van gedicht of oeuvre, of
blijft het bij het, an sich tamelijk vrijblijvend, signaleren van allerlei motieven? Ik
meen dat de interpreet bij poëzie als die van Holvoet-Hanssen op structuurniveau
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(waartoe ik de betekenislijnen reken) nooit tot een sluitend verhaal, tot een laatste
woord, zal kunnen komen. Wat echter wel mogelijk is, is om een koppeling te maken
naar een ander niveau: om te trachten op inhoudelijk niveau bevestiging te vinden
van de gediverteerdheid op het formele vlak. Een paar eerste indicaties van hoe
het ongestuurde, incoherente en uitwaaierende inhoudelijk gethematiseerd wordt
laten zich makkelijk vinden. Allereerst valt allicht op dat een aantal van de
betekenislijnen gevormd worden door zaken die op ongebondenheid, onvastheid
of vrijheid duiden: de vos, de zeerover, maar ook de wolken, bijvoorbeeld. Het
kapersmotief wordt rechtstreeks met onbestemdheid verbonden (Strombolicchio
[22]):
Voor de Nieuwe Wereld zijn wij
buitenstaanders
voor de Oude Wereld zijn wij
vrijbuiters, niet van deze wereld.

Bij het vossen-motief zagen we al hoe dat in ‘Nawoord’ [63] in Strombolicchio werd
gekoppeld aan toeval tegenover niet-toeval. Twee pagina's ervoor krijgt dezelfde
link rechtstreeks een poëticale invulling: ‘Ik speel met mijn bot - God, niet-God / met
toeval, niet-toeval - smelt mijn letters tot woorden.’ Het toeval - symbool van het
ongeordende - speelt ook anderszins een rol. In Strombolicchio, het middendeel
van de triptiek (waarin zich overigens nadrukkelijk een ‘Iava- of vulkaanlijn’
manifesteert), alludeert Holvoet-Hanssen meermalen op pre-Platoons gedachtegoed,
met name op Empedokles. Een van de bekendste mythen rond Empedokles betreft
zijn levenseinde: een val in de krater van de Etna. Over het hoe en waarom
verschillen de meningen. Zelfmoord, hoogmoed of een ongeluk tijdens sjamanistische
riten? Bij Holvoet-Hanssen lezen we de beginregels: ‘Strompelafdrukken aan de
rand van een vulkaan als interludium. / Ik val in de krater, blijf haken in de tijd [...].’
Jos de Man kenschetste het denken van de presocratische filosofen bondig als
volgt: ‘Empedokles heeft net als Heraclitus het belang aangevoeld van de dialectiek
van toeval en noodzaak. [...] Al wat altijd heeft bestaan, blijft bestaan, het wisselt
alleen: van eenheid naar verscheidenheid en weer terug. Welke vormen ontstaan
29
wordt vaak door het toeval beslist.’ Het is wat Holvoet-Hanssens poëzie verbindt
met natuurfilosofen als Heraclitus (‘panta rhei’) en Empedokles en waarmee hij zich
impliciet afzet tegen het dominante rationeel-platoonse denken. In plaats van het
geordende rationeel-westerse denken opteert hij voor de dynamiek van de kaper,
de vos, de overgangsfiguur.
Een laatste kort voorbeeld van de manier waarop bij Holvoet-Hanssen deze zaken
op structuurniveau en inhoudelijk niveau op elkaar ingrijpen. Op diverse plaatsen
spelen spiegels en spiegelingen een rol in het drieluik. Een betekenislijn is de van
de ‘spiegel’. Vooraan in Houdini [14] lezen we: ‘Ik ejaculeer op het zand maar /
verwek enkel een fata morgana’. Verderop stuiten we op Morgan le Fay, een
vrouwelijk personage uit de mythen rond Koning Arthur, aan wie Holvoet-Hanssen
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een viertal gedichten wijdt. Zij lijkt zo in de eerste plaats een van de figuranten in
Holvoet-Hanssens panopticum van zeerovers, kermisklanten, popzangers,
sprookjesfiguren, occulte voortrekkers, historische figuren van uiteenlopende komaf,
helden uit mythen en sagen, familieleden en vrienden. Wie voorts op zoek gaat naar
meer informatie over Morgan le Fay stuit als vanzelf op Marlon Bradleys De nevelen
van Avalon, een in de meest kitscherige new-agestijl geschreven Arthurromantisering,
gecomponeerd als Le Fay's autobiografie. Daaruit wordt echter wel duidelijk waar
Holvoet-Hanssens fascinatie voor juist dit personage mogelijk vandaan komt: ‘En
zo zal ik dit verhaal vertellen. Want eens zullen ook de priesters het verhaal vertellen,
zoals zij het kenden. Misschien kan er tussen deze twee de schemering van de
waarheid gezien worden. Want dat is wat de priesters met hun Ene God en Ene
30
Waarheid niet weten: dat er niet zoiets als een waar verhaal bestaat.’ Ook een
klein deelmotiefje als dit leidt dus weer tot de paradoxale kern van deze poëzie:
haar kernloosheid. Voor wie zich op een serieuzer filosofisch gedachtegoed zou
willen beroepen ter verklaring van Holvoet-Hanssens poëtische werkwijze dringt
zich hier opnieuw de naam van Lyotard op.

8. Conclusie en discussie
Holvoet-Hanssen schrijft poëzie die alle registers bespeelt: van korte aftelrijmpjes
tot uitgesponnen prozagedichten. Volksliedjes buitelen over cultureel-correcte
referenties, het zijn kinderliedjes en flarden van mystieke spreuken naast elkaar,
teksten waarin gerefereerd wordt aan allerhande, erg diverse interteksten.
Holvoet-Hanssen verwijst naar zeer uiteenlopend bronnenmateriaal, van Van de
Vos Reynaerde tot Dante, van Iggy Pop (‘The passenger’, ook weer zo'n
voorbijganger) tot Johnny Hoes. Daar past een referentie aan undergroundkunst,
de occulte tegenbeweging of new-age-georienteerd denken even naadloos in. Op
zijn poëzie lijkt van toepassing wat Lyotard ergens opmerkt over het werk van Joyce:
Het hele gamma aan bekende narratieve en zelfs stilistische operatoren
wordt ingezet zonder dat gepoogd wordt de eenheid van het geheel te
bewaren, er wordt geëxperimenteerd met nieuwe operatoren. De
grammatica en het vocabulaire van het literaire taalgebruik worden niet
langer als gegeven aanvaard, maar lijken eerder academismen, rituelen
die uit een vroomheid [...], die de toespeling op het onpresenteerbare
31
blokkeert, voortgekomen zijn.
Het lijkt niet vergezocht Holvoet-Hanssens poëzie te zien als poëzie ‘die zoekt naar
nieuwe presentaties, niet om daar van te genieten, maar om het gevoel voor het
bestaan van het onpresenteerbare te scherpen’, zoals Lyotard postmoderne kunst
32
definieert. Daar schuilt het probleem: centrifugale poëzie als die van Peter
Holvoet-Hanssen kan niet adequaat geïnterpreteerd worden met een analysemodel
dat uitgaat van een centripetale, op coherentie, eenheid en een centrale Idee gerich-
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te poëzie. Natuurlijk zoekt elke lezer naar houvast en samenhang. De lezer die in
een volstrekt hermetisch, episch gedicht als enige terugkerende woord ‘bootjes’
aantreft, zal dat ene woord gebruiken als kapstok voor zijn interpretatie. De kwestie
is dan ook niet om aan te tonen dat zoeken naar samenhang - zoals we in de eerder
aangehaalde poëtica's zagen gebeuren - per definitie onzin is. Het gaat er om dat
niet koste wat kost getracht wordt tot één overkoepelende, sluitende analyse te
komen, en te accepteren dat blinde vlekken geen dekmantel zijn, gedrapeerd over
verborgen stukjes van het intacte geheel. Dit wekt per definitie een onbevredigende
indruk. Mooier is het natuurlijk op een superieur, onvermoed niveau eenheid te
kunnen aantonen, dan te moeten berusten in de suggestie van een op het oog
willekeurige voorlopigheid.
Overigens lijkt het erop dat wat betreft proza het verlenen van een inhoudelijke
betekenis aan afwijkingen van het traditionele, coherente verhaal veel geaccepteerder
(want wellicht veel duidelijker duidbaar?) is als trigger voor een interpretatie, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit Thomas Vaessens' analyse van de ‘incorrectheden’ als de
33
verhouding tussen fabel en sujet in Peter Verhelsts Tongkat. Jack van der Weides
Detective en anti-detective is ook een voorbeeld van onderzoek naar een literair
genre dat analytisch pas tot relevantie komt binnen het juiste literair-filosofische
34
kader. De anti-detective schendt de wetten van de traditionele detective (geschreven
volgens ‘de principes van lineariteit, causaliteit en chronologie’ (Van der Weide
1996:121) en tart bewust de traditionele opbouw waarbinnen de lezer aan de hand
van de detective uiteindelijk een antwoord op alle vragen tot en met de ultieme (‘wie
deed het?’) vindt. Een lezer die een zinvolle speurtocht verwacht naar de uiteindelijke,
eenduidige oplossing van de moord, zal een anti-detective als onzinnig, onjuist of
onsamenhangend verwerpen. Ook daar zien we dus de lacune tussen een
traditionele verwachting en een andersoortige schepping. Wie bereid is te aanvaarden
dat poëzie als die van Holvoet-Hanssen serieus onderdeel uitmaakt van het
eigentijdse poëzieveld, zal bereid moeten zijn er op een andere dan de gangbare
manier naar te kijken.
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Een totale show
Over poëzie en voordracht
Bertram Mourits
1. Inleiding: de kritiek
In 2001 debuteerde Ramona Maramis, een dichteres in een nog vrij jonge traditie,
met de bundel Duckstad aan de Amstel. Dankzij optredens op de Amsterdamse
Uitmarkt en het Crossing Border-festival was haar faam haar debuut vooruitgesneld.
Net als bijvoorbeeld Hagar Peeters of Olaf Zwetsloot, had ze een reputatie dankzij
het performancecircuit.
Populariteit voor een publiek in de zaal, dat gaat meestal niet samen met diepte
op papier, zo is althans een vrij algemene mening onder poëziecritici. Wanneer in
de Volkskrant Piet Gerbrandy Duckstad aan de Amstel bespreekt, begint hij met
een korte plaatsbepaling van Maramis in de context van de huidige poëzie.
‘Poëzie kan klassiek worden als ze verwijst naar universele waarden en begrippen,
die minder aan erosie onderhevig zijn dan geld en vervoermiddelen,’ legt hij uit. Het
nadeel daarvan is dat de belevingswereld van jongeren vaak uit het oog wordt
verloren, en daarom is het een goede zaak (althans, je kunt er ‘moeilijk bezwaar
tegen hebben’) dat jonge dichters optreden met werk waarin de eigentijdse
jongerencultuur is geïncorporeerd. Helaas, veel van die gedichten blijven op papier
niet overeind, niemand weet vijf jaar later nog waarover het gaat: ‘leuke beelden
zijn het, maar met poëzie heeft het weinig te maken’ zegt Gerbrandy naar aanleiding
1
van een gedicht over een jeugd in het Amstelveen van de jaren zeventig.
Het is een vertrouwde redenering. Een dichter die al te veel moeite doet zijn of
haar gedichten op een toegankelijke manier over het voetlicht te krijgen, kan
inhoudelijk eigenlijk alleen maar tegenvallen.
Zo'n vooringenomen mening van een nog niet eens heel oude criticus doet mij
vrijwel instinctief zoeken naar weerwerk, naar tegenargumenten. Hij is er nog trots
op ook, dat hij geen flauw benul heeft van populaire cultuur: ‘Het zal wel aan mij
liggen dat ik niet weet wie Katja Schuurman is, maar dit gedicht geeft me niet de
indruk dat ik iets belangrijks gemist heb’.
Door dergelijke recensies schieten degenen die zich bezighouden met dit soort
poëzie al snel in de verdediging. Het is geen toeval dat Tom Lanoye een artikel
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over performancepoëzie opstelt in de vorm van een verdediging voor de rechtbank,
2
een ‘pleidooi van een performer’. Het is een begrijpelijk mechanisme - ik word op
slag een verwoed voorstander van Maramis' poëzie: weg met die bedrieglijke
zuiverheid, laten we open staan voor vernieuwing en verjonging, enzovoort - het
soort argument dat jonge podiumdichters zelf ook graag gebruiken.
Het feit dat Maramis met zulke belegen argumenten in de hoek wordt gezet,
betekent natuurlijk niet per definitie dat Duckstad aan de Amstel een goede bundel
is. De poëzie is weliswaar interessanter dan Gerbrandy meent, maar soms is het
engagement erg eenduidig.
dertienduizend toespraken
is hetzelfde en eender
als een video-manipulatie van kiesrecht
3
vol leugens en verderf

Overigens blijkt uit andere gedichten en formuleringen dat Maramis goed weet
waarmee ze bezig is - een titel als ‘Het Meisje, Het Boek & De Jaren’, of regels als
‘De hemel / bron van slechte one-liners’ geven de gedichten een even speels als
zelfbewust karakter. Een vlotte voordracht zal de meeste dubbele bodems verhullen,
maar juist daaruit blijkt dat de verhouding tussen lezen en voorlezen minder
eenvoudig is dan de visie van Gerbrandy vooronderstelt.

2. Vormen van voordragen
De laatste jaren ondervindt voorgedragen poëzie een herwaardering. Teksten van
liedjes zijn, vooral dankzij uitgever Vic van de Reijt, steeds vaker in boekvorm te
vinden. Van volksliedjes tot cabaretteksten, en ook popmuziek: wat Raymond van
't Groenewoud, Huub van der Lubbe en Lennaert Nijgh in de loop der jaren
geschreven hebben, is bij Nijgh & Van Ditmar opeens verkrijgbaar als was het
poëzie: hun teksten mogen zich, ik zou bijna zeggen, loszingen van de muziek.
Er wordt poëzie voorgelezen op festivals als Poetry International, de Nacht van
de Poëzie en het Crossing Border-festival. Dichter aan Huis in Den Haag en Tuinfeest
in Nijmegen zorgen voor intiem contact tussen dichter en toehoorder. In de wekelijkse
bijeenkomsten op de Groningsche Schrijversschool treden startende en ervaren
podiumdichters naast elkaar op. Tijdens het literair festival Spraakmakers in
Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht was het zelfs mogelijk ‘direct apart’ te gaan
in een ‘literaire afwerkplaats’ - een idee van dichter Ruben van Gogh. Dichter en
toehoorder zaten tegenover elkaar in een een-op-een situatie.
In het West-Vlaamse Watou zijn het opnames van voorlezende dichters die een
dialoog aangaan met beeldende kunst. In het theater heeft Tom Lanoye met zijn
bewerkingen van Shakespeare en Medea performancepoëzie en theater
gecombineerd.
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Kortom: voordrachtspoëzie speelt een uiteenlopende rol in het literaire leven. Dit
artikel wil weinig meer zijn dan een eerste verkenning van die rol. Er is namelijk
opmerkelijk weinig substantieels geschreven over voordrachtspoëzie. Zeker in de
neerlandistiek is er niet veel aandacht geweest voor het verschijnsel. Over die
marginalisatie later meer - ik wil beginnen met een voorzichtige inventarisatie.
Een absolute classificatie heeft op zichzelf weinig zin: vrijwel elk gedicht kan
voorgelezen worden en kan dan gelden als performancepoëzie. Wel is het mogelijk,
zonder nu onmiddellijk aanspraak te willen maken op volledigheid, om de
eigenschappen van poëzie op een rij te zetten die op de voorgrond komen bij het
voorlezen ervan. Het gaat me dan met name om dichters vanaf de jaren vijftig: dus
niet de middeleeuwse minstrelen, troubadours, niet de achttiende- en
negentiende-eeuwse rederijkers. Ook liedjesteksten laat ik hier rusten en de
absurdistische dada-voordrachten die in het begin van de vorige eeuw furore
maakten, zullen in dit artikel niet aan de orde komen.

2.1. Beatpoets en improvisatie
Een belangrijke stroming in de voordrachtspoëzie staat in de traditie van de
Amerikaanse beat-dichters. In het werk van dichters als Simon Vinkenoog, Johnny
van Doorn en Ewald VanVugt zijn duidelijk de sporen van deze Amerikaanse
invloeden te vinden. Hun werk bestaat uit vaak lange gedichten, met vrijwel
onnavolgbare persoonlijke associaties, nogal eens ingegeven door drugs,
(jazz)muziek of een combinatie van beide.
Simon Vinkenoog is een groot bewonderaar van Allen Ginsberg, een van de
bekendste namen van de Amerikaanse beat poets. Vinkenoog herkent bij deze
Amerikaan een vernieuwing die hij ook bij de Vijftigers waardeert. Beide stromingen
zijn ‘voortgekomen uit een protesthouding tegenover bestaande opvattingen inzake
poëzie, beide stelden opnieuw associatieve en irrationele impulsen in dienst van
het woord.’ Hij verkiest niet de ‘virtuoze versifikatoren’ maar de uitzinnigen, ‘de
buitenstaanders, de hellevaarders, de ruimtereizigers, de machtigen en moedigen
- de dadaïsten en surrealisten’, aldus Vinkenoogs nawoord in een bloemlezing met
5
werk van Allen Ginsberg. Overigens verwijst Vinkenoog hier slechts naar een
specifiek aspect van Vijftigerspoëzie - dat nadrukkelijker aanwezig was in het werk
van Lucebert en hemzelf dan in dat van bijvoorbeeld Kouwenaar of Elburg.
Behalve Vinkenoog is bijvoorbeeld ook Johnny van Doorn een dichter in deze
traditie, vooral in zijn periode als Johnny the Selfkicker. Tijdens voordrachten wist
hij zichzelf vaak in een trance te brengen door constant zinnetjes te herhalen: I am
sitting in the kosmos of Komtocheensklaarklootzak. Een mooie sfeertekening uit
zijn bundel Een heilige huichelaar (1968):
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Op een oorverdovend feest in
Een rijk gestoffeerde salon
Wordt hij na het declameren
Van een diepzinnig gedicht
Door zijn deftige gastheer
Beloond met een delicaat
Blokje hasjisj dat van
Zulk een uitstekende
Kwaliteit blijkt te zijn
Dat hij niets beters
Weet te doen dan vanuit
Zijn pluche fauteuil
Verzadigd zijn blikken
Te richten naar een
6
Oogverblindende dame...

En zo gaat dit bladzijden lang verder, alles één zin, slechts gestructureerd door het
mechanisme van de associatie. Spontaniteit staat centraal, improvisatie. Er is geen
ruimte voor intellectualisme of bezinning. Schrijfmachinejazz, noemde beatdichter
Lawrence Ferlinghetti deze vorm: improvisatie, eerder de sfeer ademend van een
7
rokerige kroeg dan van de romantische zolderkamer.

2.2. Lichte poëzie
Een andere vorm van poëzie die het voor een publiek vaak heel goed doet, is veel
nuchterder: de gedichten die de luisteraar op het verkeerde been proberen te zetten;
de verrassende observatie, poëzie als licht amusement.
Veel werk van de Zestigers kan hier als illustratie genoemd worden. De Zestigers
(dichters rondom de tijdschriften Gard Sivik en Barbarber - zoals Bernlef, Schippers,
Armando, Vaandrager, Verhagen) wezen hun lezers en toehoorders vaak op het
ongewone karakter van de alledaagse werkelijkheid. De gedichten zijn vaak zakelijk
geformuleerd, onmiddellijk begrijpelijk en werken toe naar een onmiskenbare pointe.
Een bekend voorbeeld is het gedicht ‘Pluk de dag’ van Cees Buddingh’.
vanochtend na het ontbijt
ontdekte ik, door mijn verstrooidheid,
dat het deksel van een middelgroot potje marmite
(het 4 oz net formaat)
precies past op een klein potje heinz sandwich spread
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natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd
of het sandwich spread-dekseltje
ook op het marmite-potje paste
8

en jawel hoor: het paste eveneens

Buddingh' las dit gedicht voor op het festival Poëzie in Carré (waarover later meer).
Op de grammofoonplaat die van dit festival een bescheiden bloemlezing bevat,
klinkt het als een conference: er wordt steeds harder gelachen en Buddingh' kan
zich zelf bij de laatste regel ook nauwelijks meer inhouden: het gedicht als mop.
Jules Deelder - die ik ook als beatpoet of improvisator ten tonele had kunnen
voeren - verzamelde een groot aantal moppen in de briljant flauwe en gortdroge
bundel Op de deurknop na:
Op karwei
‘Hebbie de kwast goed vast?’
‘Ja hoezo?’
9
‘Dan haal ik de ladder weg.’

Voeg aan deze mentaliteit de beheersing van metrum en rijm toe en je krijgt light
verse, een poëziestroming waarin ook vaak erg grappig en woordspelerig wordt
gedaan. Dichters als Drs. P. en Kees Stip wisten met hun werk tijdens meer dan
één Nacht van de Poëzie de zaal aan hun voeten te krijgen.

2.3. Engagement
Bij uitstek op de voordracht gericht is geëngageerde poëzie. De overtuigingskracht
ervan komt op de langere duur maar zelden echt over op papier; maar in de beste
gevallen des te meer op het publiek. Een vrij willekeurig voorbeeld is ‘Oorlog aan
edelstenen’ van Frank Martinus Arion, opgedragen aan ‘de 12 mijnwerkers van
Carletonville,’ die waren omgekomen in een goudmijn ten zuidwesten van
Johannesburg in Zuid-Afrika. De eerste twee strofen:

1
Oorlog aan edelen en aan sigaretten
Oorlog aan edelen
Oorlog aan edelstenen en steden
(In Zuidelijk Afrika)
die voor onderdrukking in het land werken
Die mensenvlees onder de voeten
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En onder de grond houden
Oorlog aan hun sinaasappelen

2
Boy
Cut Caballero
Rothmans, Stuyvesant en
Gold en Amerika:
Cut goud
Cut diamant (Cut diamant-cutters!)
10
Uit Zuidelijk Afrika

Het gedicht is even ondubbelzinnig als zijn boodschap - althans, bij het voorlezen
verdwijnt de dubbelzinnigheid in regels over cut goud en cut diamant uit Zuidelijk
Afrika. Maar het gedicht maakt grote indruk op het publiek, zeker in de ijzersterke
voordracht van een boze Arion. Meer dan vijfentwintig jaar later, op een literair
festival in Durban, vertelt de Zuid-Afrikaanse journalist John Matshikiza hoe
inspirerend dit gedicht van Arion voor hem was tijdens zijn bezoek aan Nederland.
En Arion, ook aanwezig op het festival in Durban, leest het gedicht for old time's
sake nog een keer voor, en de mildheid van de herinnering maakt al snel plaats
voor de woede van 1974.
Het is de bezieling die vooral doet denken aan wat een bijzondere toespraak kan
losmaken. In een voordrachtsituatie is de rol van dit gedicht eerder politiek dan
poëtisch; de poëtische middelen worden met volle kracht ingezet om de boodschap
over te dragen.
Tot hiertoe heb ik enkele poëtische eigenschappen aangewezen die sterk
contextgebonden zijn. Dit is de poëzie waarvan critici zich vaak afgevraagd hebben
of het wel zin had om in druk te laten verschijnen. Wat blijft er van een grap over
wanneer die op papier staat, om steeds weer opnieuw gelezen te worden? Wat is
na het einde van de apartheid de zin van het mopperen op diamantmijnen? Maar
er zijn nog meer dichters die het op het podium erg goed doen, en van wie het werk
in eerste instantie niet met dat oogmerk geschreven lijkt te zijn. Hun werk plaatst
de tweedeling van poëzie voor het podium enerzijds, en poëzie voor het papier
anderzijds, op de helling.

2.4. Persoonlijk, parlando
Op 4 mei 1994, in de Oude Kerk te Amsterdam las de acteur Eric Schneider het
gedicht ‘Weggaan’ van Rutger Kopland voor. Hij las zeer gedragen en legde veel
nadruk op de zinsneden ‘je bent er nog’ en ‘je gaat niet weg’. De regels kwamen
hard aan: er werd ingehouden gesnikt door de nabestaanden, somber gekeken
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door de overige genodigden en het bleef lang stil na het laatste ‘weg’. De functie
van poëzie in deze situatie was heel duidelijk: ontroering overbrengen op een
bevattelijk publiek. Het werd zo een eenduidig gedicht dat toegesneden leek op de
gelegenheid, terwijl het dat op papier geenszins is.
De poëzie van Rutger Kopland en ook van bijvoorbeeld Judith Herzberg en Anna
Enquist, doet het, dankzij een nuchtere toon en een algemeen menselijke
onderwerpkeuze, heel goed op het podium. Hun gedichten zijn evenwel niet in de
eerste plaats toegesneden op voordracht: ze zijn dubbelzinnig, subtiel en het
overdenken meestal waard. Maar ze zijn ook communicatief. En die eigenschap
komt bij het voorlezen op de voorgrond.
Dat kan ten koste gaan van de ambiguïteit - Kopland was helemaal niet blij met
de manier waarop Schneider van zijn gedicht een herdenkingstekst maakte. Waar
de meeste dichters zeggen dat voorlezen iets toevoegt, geeft Kopland aan dat het
ook iets wegneemt: ‘Je geeft het iets mee en perkt het in, het is net zoiets als het
spelen van een partituur. Het aantal mogelijkheden waarop je het gedicht kunt horen
11
en begrijpen, is ingeperkt’.
Wat Kopland bedoelt is ook goed te illustreren aan de hand van het gedicht ‘Brief’
dat hij voordroeg op de Nacht van de Poëzie 1995:
Vandaag zou ik een brief schrijven
een brief om iets te begrijpen en deed dat
of anders gezegd ik deed dat niet
en schreef en keek naar mijn hand
hoe die hand van een man langzaam
letters tekende om te lezen
er stond een huis in dat handschrift
ik had willen weten waarin
ik woonde om dat te begrijpen
zou ik een brief schrijven en ik zag
die dunne voorzichtige lijntjes
die ik leerde als kind
12

vandaag zou ik tot hier ergens blijven

Een deel van de ambiguïteit in dit gedicht verdwijnt onontkoombaar bij het voorlezen.
Er zal vermoedelijk een klemtoon komen te liggen ergens in de zin ‘anders gezegd
ik deed dat niet’ (r. 3) en de impliciete punt na ‘woonde’ (r. 9) zal hoorbaar worden.
Wat overblijft is suggestief maar toch herkenbaar. Menselijk maar toch niet helemaal
vertrouwd. En het slot is open, maar niet onbegrijpelijk.
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2.5. Hermetische poëzie
Nog een stap verder, en dan kom ik terecht bij erkend ‘duistere’ dichters als Lucebert
en Hans Faverey. Zij slagen er ook in om met hun werk te communiceren door
middel van hun voordracht. ‘Faverey, dat zijn toch moeilijke gedichten, maar hij
stond ze bijna te zingen, en dat werkte’, vertelt Kopland over een Nacht van de
13
Poëzie-optreden van Faverey.
Bij de inleiding van een verzameling opnames van een voorlezende Lucebert
schrijft Ad Petersen: ‘Lucebert zijn gedichten horen voordragen gaf je het gevoel
dat ze geschreven waren om tot klinken gebracht, om beluisterd te worden - eerder
14
nog dan om ze te lezen.’ En daar kunnen de tientallen interpretatoren het mee
doen - voor sommigen verdwijnt bij het horen van des dichters stem zelfs de behoefte
aan een coherente interpretatie. Op die manier vergroot voordracht juist de ruimte
voor ontoegankelijke dichters. En dat effect treedt bij serieuze voorleesgelegenheden
duidelijk op.
Een goede illustratie daarvan vond plaats tijdens de Nacht van de Poëzie in 1998.
Organisator Anneke van Dijk was erin geslaagd de zelden optredende Kees Ouwens
te strikken. Hij wilde ook deze avond liefst niet begrepen worden, en stond als een
‘verloren orakel’ op het podium. Een gedicht over zijn vader las hij niet voor, uit
angst eigenlijk dat hij te goed begrepen zou worden, en uit vrees om van effectbejag
beschuldigd te worden met een emotioneel te interpreteren gedicht over zijn vader.
15
Liever wilde hij het ‘iets ondoorgrondelijk’ houden.
Er spelen hier andere maatstaven een rol dan begrijpelijkheid in de
communicatieve situatie. Het gegeven dat vrijwel alle gedichten kunnen worden
voorgelezen, is meer dan een dooddoener om het definitieprobleem van
‘voordrachtspoëzie’ te omzeilen. Voordracht doet iets met gedichten en niet met elk
soort hetzelfde. De vrij ondubbelzinnige beschrijvingen van Johnny van Doorn komen
in zijn agressieve stortvloed van woorden over als ondoorgrondelijke impressies,
maar de moeilijke gedichten van Faverey worden dankzij diens voordracht soms
opeens glashelder.
Voordracht voegt iets toe en neemt iets weg. Wat verdwijnt is voor een deel het
proces dat zich in het hoofd van de lezer afspeelt. Herhaling, bezinning, woorden
proeven en beelden voor de geest halen: dit alles wordt gedicteerd door het tempo
dat de voorlezende dichter bepaalt, niet door waar het begrip van de lezer om vraagt.
Wat voordracht aan het gedicht toevoegt is een handreiking van de dichter, en
16
de interactie tussen publiek en voordrager. De stem, een bepaalde nadruk, ze
vormen een leidraad voor interpretatie die door de dichter zelf wordt gegeven. De
dichter die dat vervelend vindt omdat een tekst pas tot weerklank kan komen in het
hoofd van de lezer, moet misschien niet in het openbaar voorlezen. Dichters die
juist van dit proces gebruik willen maken, kunnen hun publiek op deze manier sturen.
Gerrit Komrij zegt niet voor niets dat de dichter het best zelf kan voorlezen:
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‘Zelfs met de meest belabberde voordracht kan een dichter zijn gedicht iets extra's
meegeven, terwijl de beroepsdeclamator met zijn dramatisch verantwoorde opbouw
17
en poëtisch correcte klemtonen een gedicht volstrekt kan doodslaan’.
Voordracht is een geschikte manier om zeer uiteenlopende soorten poëzie over
het voetlicht te krijgen: poëzie als gedeelde trip, als amusement, of als engagement.
Voordracht kan verhelderend werken maar maakt in elk geval duidelijk deel uit van
de betekenis van het gedicht. Performance staat niet terzijde van de poëzie, louter
als een alternatief voor zelf lezen, maar plaatst het communicatieve aspect van
poëzie op de voorgrond, ten koste van de hermetische bezinning. En hiermee kom
ik in poëticaal vaarwater, en ook al snel in een discussie tussen voor- en
tegenstanders van performancepoëzie.

3. Voordacht, poëtica, modernisme
Voordracht wordt door de vertrouwde figuren der literatuurgeschiedschrijvers en
poëzietheoretici als marginaal verschijnsel beschouwd, als het al in de
beschouwingen wordt betrokken; overigens meestal wel wanneer het gaat om de
technische aspecten, en de manier waarop die de voordracht kunnen sturen. In W.
Bronzwaers Lessen in lyriek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de technische
aspecten die met voordracht te maken hebben; rijm, elisie, metrum, enzovoort. Over
daadwerkelijke invloed van voordracht op betekenis gaat het bij hem niet - maar
18
zijn werk is dan ook vooral descriptief.
Binnen de door het poëticamodel gestuurde literatuurgeschiedschrijving komt
voordrachtspoëzie meestal in de hoek van de ‘onzuivere’ poëzie terecht:
voordrachtspoëzie, dat zijn dominees en cabaretiers. Pragmatische poëzie die
ondubbelzinnig wil zijn, gericht op het publiek, gebruikmakend van een ‘zou men
19
zeggen wèlgeordende rhetorische strategie’.
Deze houding is tekenend voor het primaat dat aan de papieren, modernistische
poëzie wordt toegekend. Ambiguïteit en bezinning worden in de
literatuurgeschiedenis positiever gewaardeerd dan directheid en spontaniteit - de
waarderingsgeschiedenis van de Vijftigers is daarvan een mooi voorbeeld. De
‘Bedenkingen bij spontaneïteit’ van Van de Watering zijn een indicatie van de manier
waarop bij de interpretatie van Lucebert vaak wordt omgegaan met noties als
associatie en intuïtie. In dit artikel wordt spontaniteit gezien als een retorische
strategie - zonder twijfel deels terecht, maar het argument is indicatief voor de manier
waarop ook de meest onnavolgbare gedichten van Lucebert binnen een coherent
20
interpretatiekader worden geplaatst.
Zowel in de post- als in de pre-moderne periode blijkt voordracht een grote rol te
spelen, en in beide gevallen is die rol in de literatuurgeschiedenis enigszins
gemarginaliseerd. De grote rol van leesgenootschappen in de achttiende eeuw is
direct te relateren aan de ideeën die over aard en functie van literatuur heersten:

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

331
poëzie had een moraliserende en didactische functie, en poëzie werd beschouwd
als het ideale medium om die functie uit te dragen: ‘anders dan proza, kon poëzie
21
de lezer recht in het hart treffen en zodoende een optimaal effect sorteren’.
De vanzelfsprekende rol die voordracht speelde bij het genieten van poëzie, blijkt
ook uit literaire bronnen - in Hildebrandts verhaal over ‘De Familie Stastok’ behoort
‘reciteeren’ tot de genoegens van het gezelschap - ieder komt aan de beurt en
wisselt gedichten uit. In deze tijd geldt: ‘wie optimaal van poëzie wil genieten trekt
22
zich niet terug met een boekje in een hoekje, maar spitst de oren en plein public.’
Vanaf de Tachtigers wordt duidelijk afstand geschapen tussen de dichter en zijn
publiek. Zij waren het die zeer sterk de nadruk legden op individualisme. Willem
Kloos beschouwt poëzie als ‘een gave van weinigen voor weinigen’ is en de overgang
van voorleescultuur naar romantiek is er ook een van clear speaking naar close
23
reading. Aan het einde van de negentiende eeuw is een gedicht iets geworden
dat exclusief voor de lezer is. Voorlezen is taboe geworden, ‘de vreemde stem is
24
een vreemd element dat er bij komt en er niet bij hoort’ aldus Frans Coenen.
Vanaf dat moment, ongeveer tot aan de Vijftigers, wordt voorlezen in de
Nederlandse traditie als een niet essentieel bijverschijnsel beschouwd. De
communicatieve kant vormt niet het belangrijkste aspect van poëzie. In termen van
het poëticamodel kan men zeggen dat het zwaartepunt verschuift richting de
autonome poëzie: de benaderingswijze van poëzie die uiteindelijk prevaleert is de
methode van het goede, grondige lezen waarbij de buitenliteraire context als
25
irrelevant wordt beschouwd.
De literatuuropvatting van de performancedichters heeft een sterke pragmatische
component. Het vaak duidelijk geformuleerde doel is het publiek op een of andere
manier te bereiken. De Pool Jacek Nichs was enkele jaren geleden organisator van
poëzieavonden in het Amsterdamse café Winston Kingdom. Hij heeft in die
hoedanigheid vele voorlezende, meest jonge dichters aan zich voorbij zien trekken.
Hun doel is ook het zijne, en het klinkt weinig eigentijds: ‘Voor mij is poëzie het
middel, niet het doel. Aan de ene kant tot spirituele groei, aan de andere kant tot
communicatie. [...] De taal en literaire vormen zijn instrumenten, het doel ligt ergens
26
anders. Dat is ook de sleutel tot een succesvolle performance.’ Het is een in wezen
zeer romantische literatuuropvatting, waarbij de nadruk ligt op het bereiken van het
publiek. Veel verder van een autonomistische taal- en poëzieopvatting kun je niet
raken dan met dit idee dat poëzie een volkomen buitenliterair doel heeft.

3.1 Amerikaans postmodernisme
De invloed van de Amerikaanse beat poets op het voorleesfenomeen kan moeilijk
overschat worden. Ik noemde al Allen Ginsberg, die met zijn optreden in de Royal
Albert Hall Simon Vinkenoog aanzette tot het organiseren van Poëzie in Carré. De
invloed van Ginsberg doet zich tot op heden sterk gelden. In Amerika kwam een
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jaar of tien geleden de poetry slam in opkomst: een open podium voor dichters,
waarbij de reacties van het publiek als maatgevend voor het succes beschouwd
worden; een voorleesavond als wedstrijd.
Ook dat gegeven spot met het idee van poëzie als genre van bezinning. De invloed
van de rapcultuur - waarin opbieden een gegeven is - komt hier duidelijk naar voren.
De winnende dichter is degene die zich het best weet los te weken van het papier.
De dichter Ron Alcalay plaatst het fenomeen van de slam in de traditie van de
beat poets: maatschappelijke betrokkenheid, bezieling en spontaniteit gaan op
onvoorspelbare manier samen en ‘poetry flourishes unexpectedly, like those brilliant
sunflowers Allen Ginsberg planted years ago, when the world also seemed to many
27
interminably grey’.
De verwijzing naar Ginsberg snijdt ook op theoretisch niveau hout. De invloed
van Amerikaanse dichters uit de jaren vijftig en zestig valt niet te onderschatten.
Charles Olson bijvoorbeeld, in de jaren vijftig een van de eerste dichters die het
woord ‘postmodernisme’ gebruikten, dichtte op basis van de adem, met andere
woorden: op basis van wat voorgelezen kon worden. In zijn even invloedrijke als
ondoorgrondelijke artikel ‘Projective verse’ stelt hij zelfs dat de maatstaf van de
adem essentieel is voor levende poëzie: ‘Verse now, 1950, if it is to go ahead, if it
is to be of essential use, must, I take it, catch up and put into itself certain laws and
possibilities of the breath, of the breathing of the man who writes as well as of his
28
listenings.’
Ook Olson legt de nadruk op een communicatieve situatie - dichter en luisteraar
moeten in hetzelfde ritme raken. De nadruk op de lezer/toehoorder werd in het
modernisme veel minder belangrijk gevonden. Daar werd de afstand tussen dichter
en lezer duidelijk geschapen op het terrein daartussen konden gradaties van
betekenis ontstaan; performers willen die afstand juist overbruggen. In de jaren
zestig zijn het vooral essayisten - meer nog dan wetenschappers - die in dit verschil
de belangrijkste ontwikkeling in kunst en literatuur zien. Leslie Fieder, met ‘Cross
the Border - Close the Gap’, Susan Sontag met ‘One Culture and the New Sensibility’,
zij staan een zintuiglijker, directe ervaring van kunst voor. De toeschouwer moet
direct betrokken worden bij het kunstwerk. De focus op de betekenislagen die zich
onder de oppervlakte bevinden, doet volgens Sontag geen recht aan de ervaring
van kunst - en Leslie Fiedler benadrukt hoe met het gebruikmaken van het platvloerse
de grenzen tussen hoog en laag overbrugd kunnen worden.

3.2. Poëzie in Carré
‘Platvloers’ - dat woord is typerend voor de mening van veel critici over de
voordrachtspoëzie. Wanneer Vinkenoog in 1966 zijn Poëzie in Carré-festival
presenteert, trekt hij een lijn van de pre-moderne traditie tot aan het heden: ‘Het
gesproken woord is een uniek medium, herontdekt, herinnerd, tot nieuw leven gewekt
- de dich-
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ter een troebadoer, een minnestreel, een ruimtevaarder, een tijdgenoot’.
Zesentwintig dichters lazen die avond elk ongeveer zeven minuten lang voor een
vol Carré.
De kritieken zijn vaak positief, al is het vooroordeel over de oppervlakkigheid van
voorgelezen poëzie in de kritieken wel terug te vinden. Paul Rodenko betreurt het
dat een voorlezende dichter ‘al gauw in de verleiding [komt] het spelelement te
30
misbruiken om de lachers op zijn hand te krijgen’ - en net die dichters hadden het
grootste succes. Vijftigers als Kouwenaar en Elburg ‘kwamen met hun
gecompliceerde poëzie hier nauwelijks over’. Hun poëzie vraagt om bezinning, stilte,
zorgvuldige analyse, en dat was ‘precies het tegendeel van wat er in Carré gebeurde’.
Maar om verdieping was het de organisatie niet te doen geweest. Poëzie was ‘een
gelegenheid voor allen’, en zoals het toneel zich buiten het theater begaf, de kunst
het museum verliet, en muziek uit de concertzaal werd gehaald, zo moest ‘de poëzie
31
buiten het boekje’ worden gebracht.
Het festival gaf ruimte aan alle vormen van voordracht die ik onder (2) heb
opgesomd. Oud en nieuw, moeilijk en toegankelijk, duister en begrijpelijk, abstract
en concreet stonden naast elkaar. Nadat K. Schippers de parade der dichters
opende, onder andere met een gedicht waarin hij in 12 punten een midgetgolfbaan
beschreef (‘Op eenderde begint een lange welving, die op een meter van de hole
- aan het eind van de baan in het midden - eindigt’) was het de beurt aan A. Roland
Holst (‘Eens zal het weer regenen / stil, zoals toen aan zee - / Kom mij dan tegen
en / ga met mij mee’). Nadat Ed. Hoornik met zijn gedicht Pogrom (‘Het is maar tien
uur sporen naar Berlijn’) de zaal doodstil wist te krijgen, werd Johnny van Doorn
bijna van het podium geslagen toen hij als een hangende grammofoonplaat steeds
32
maar herhaalde: ‘I'm Sitting In The Cosmos’. De idealen van een Amerikaans
georiënteerd, aan de beatpoets gerelateerd postmodernisme werden hier in de
praktijk gebracht. De avond was een toonbeeld van democratisering van de literaire
cultuur, en dat was ook de bedoeling.
Poëzie in Carré is de voorloper van de Nacht van de Poëzie, die eerst op
verschillende locaties in Vlaanderen, en vanaf 1980 in het Muziekcentrum
Vredenburg in Utrecht werden georganiseerd. Duisterder dichters gaan hier allerminst
de mist in. Er wordt wel gesuggereerd dat dat komt omdat de poëzie eenvoudiger
is geworden. Rob Schouten: ‘De grotere verstaanbaarheid in de poëzie komt grosso
modo op rekening van de Nacht van de Poëzie’. Een andere factor is dat poëzie
als klank meer ruimte krijgt. Tom Lanoye benadrukt dat met de Nacht ‘de hegemonie
33
van het schriftuurlijke een beetje doorbroken is’.
Er is echter weinig reden om aan te nemen dat dit louter met verstaanbaarheid
heeft te maken. De Nacht van de Poëzie is in de loop der tijd juist steeds minder
een happening geworden. Er is meestal een duidelijk onderscheid tussen de
voorlezende dichters, en de met muziek omklede entr'actes. En de ‘saai’ voorlezende
dichters, zonder enige aankleding, kunnen rekenen op een grote welwillendheid
van het publiek - juist het horen van de stem maakt ook moeilijke gedichten
eenvoudiger toegankelijk.
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Dan is er nog de toegevoegde waarde van poëzie als ritueel: ‘We gaan niet meer
naar de kerk, maar de behoefte aan openbaring blijft’. Dan hoeft het niet louter om
de tekst te gaan, maar kan het ook de ervaring zijn: men kijkt en luistert liever dan
34
dat men leest. Dezelfde teksten krijgen in verschillende literaire contexten dus een
geheel andere rol. Dat de rol van een literaire tekst te maken heeft met de context,
blijkt hier dus opnieuw. Een moeilijk gedicht kan voer voor de literaire onderzoeker
zijn, of klinken als een preek uit de mond van de dichter; een gedicht over ‘weggaan’
speelt in de Nieuwe Kerk op 4 mei een zeer specifieke rol, en Tom Lanoye doorbreekt
met zijn voordracht ‘de hegemonie van het schriftuurlijke’, toch heeft zijn tekst op
papier weer een heel andere betekenis.

4. Twee bloemlezingen aan het eind van de twintigste eeuw
Aan het eind van de vorige eeuw verschenen twee bloemlezingen die elk een
impliciet keurmerk meekregen van dichters die al langer actief waren. Simon
Vinkenoog nam het eerste exemplaar in handen van Sprong naar de sterren, een
verzamelbundel met jonge dichters die de generatie van de jaren negentig
vertegenwoordigden, sommige nog zonder debuut op papier. ‘Altijd je eigen
sterrensprong maken’, roept hij de jonge generatie even karakteristiek als
35
onbegrijpelijk op.
Gerrit Komrij schreef de inleiding voor de verzamelbundel die verscheen naar
aanleiding van de tweede editie van het Double Talk-festival. Komrij zet zijn
optimisme over de rapdichters zwaar aan (‘om mijn collega's te stangen’, zou hij
36
later verklaren ). Dankzij hen heeft de poëzie ‘in elk geval weer een functie. Je zou
kunnen zeggen dat het om een soort gebruikspoëzie ging en dat ze naar haar
oeroude wortels van orale poëzie was teruggekeerd.’
Bovendien plaatst Komrij de vernieuwing in een veel bredere, culturele context:
‘Afscheid van de hegemonie van het westen. Streep door de blanke canon. Eind
37
van de traditionele cultuur’. De traditionele, blanke, westerse, modernistische
cultuur, daaraan zou met deze poëzie een einde gekomen zijn. Met Vinkenoogs
jaren zestig-rebellie, plaatsten de samenstellers hun bloemlezingen in de traditie
van het anti-modernisme.

4.1. Paradiso
‘Terwijl de cultuurpessimisten zich bekreunen over het gebrek aan interesse van
jongeren voor de haute littérature bestaat er een groot en zeer populair clubcircuit
38
waar de poëzie leeft, danst, gromt en juicht als nooit tevoren.’ Zie daar de pretentie
van het festival Double Talk. Rap en poëzie, dat in 1997 werd georganiseerd in
Paradiso en het Nes-theater. De organisatie wilde een grensverkenning tussen rap
en poëzie presenteren - waarbij het ideaal was dat de twee elkaar zouden versterken.
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Het festival was als event (of, in jaren zestig-termen, happening) vast geslaagd. Het
boek dat ervan gemaakt is illustreert echter vooral messcherp waar de grenzen
liggen. Het is onwaarschijnlijk dat iemand de volgende fragmenten niet uit elkaar
zou weten te houden. Vergelijk de regels van Serge van Duijnhoven:
Hier in deze balzalen
met barsten in de vloeren
deze hangars van Sodom
deze tempels van kortstondig genot, het is hier
dat ik mijn honger botvier, in de geur van bergamot
en appelbloesem

bijvoorbeeld met de tekst van De Spookrijders:
Want ik word ziek van die wartaal
maak een eind aan die wartaal
haal een mes door die wartaal
39
yo schiet die wartaal kapot

De hele bundel door zie je onmiddellijk wat als ‘poëzie’ was begonnen en wat als
‘rap’, en ook dat de twee elkaar nog niet echt hadden ontmoet. Enkele jaren later
verscheen het vervolg - en het is eigenlijk onduidelijk wat de uitgever in gedachten
had. Samensteller Emerald Beryl en inleider Gerrit Komrij zitten in elk geval totaal
niet op hetzelfde spoor. Beryl heeft het alleen nog maar over de hiphoptraditie, en
dat is ook waarover de bundel zelf gaat, de ‘marginale stemmen uit Europese
40
rapscenes’.
Er staan nog maar een paar dichters in de bundel, die veeleer een staalkaart
biedt van wat rappers met de taal doen. De inleiding van Gerrit Komrij lijkt over een
heel andere bundel te gaan. Hij vergelijkt de rappers met de rederijkers vanwege
het nadrukkelijke rijm en het geforceerde metrum. De eigentijdse thematiek, in een
eigentijdse vormgeving, met gebruikmaking van zeer traditionele vormaspecten.
Overigens was ook veel rederijkerspoëzie gelegenheidwerk, dus het idee van Komrij
is een parallel om eens uit te werken: de crew of posse als eigentijdse
rederijkerskamer.
Naar aanleiding van de festivals in Paradiso ontstond er een kleine maar typerende
discussie tussen Def P en Remco Campert. De laatste had waardering voor de raps
van de eerste, maar vond dat er op papier niet veel van overbleef. De reactie van
Def P lag voor de hand: de teksten van Campert zijn buitengewoon ongeschikt om
te rappen. Het festival legt de verschillen tussen rappoëzie en papieren poëzie
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zeer duidelijk bloot. De rapdichters staan ook buiten de literaire traditie (en,
inderdaad, andersom). De meeste dichters werken niet of nauwelijks met de
essentiële achtergrondmuziek, of ze doen er iets totaal anders mee (Van Duijnhoven),
of ze gebruiken die slechts als verrassingseffect en niet als integraal onderdeel van
de performance (Louis Lehmann op de Nacht van de Poëzie). Het verbaast mij niet
dat Double Talk 3 vooralsnog is uitgebleven.

4.2. Makkelijk versus moeilijk verstaanbaar
Het is opvallend dat de toegankelijke jonge dichters lang niet de enigen zijn die zich
op het podium actief betonen. Bij literaire festivals of cafés zijn ook hun minder
toegankelijke vakgenoten vaak genoeg te vinden. En dat zijn niet de minste
voorlezers. Pfeijffer mag frontaal gebotst hebben met Dichters uit Epibreren en met
jonge Utrechters als Hagar Peeters, Ingmar Heytze en de uit Groningen
geïmporteerde Ruben van Gogh, hij is als performer zeer overtuigend. En in zijn
poëzie maakt hij soms dankbaar gebruik van klankrijke middelen die een gedicht
als ‘Lilalente’ hoogst geschikt maken voor een voordracht.
het is lente in de laat de kanterstraat
lente in de lange laan van poot
monkelt glim mevrouw jolien lahaye
poetst alle knoppen koper
pinkelt glom van weertje weer
pink (petronella) parlevliet de ree
gaat in de tuin een tuiltje tulpenblommen
buiten aquarellen
en piept het een of ander enig merelbeestje
in pim en wietske wilaards pergola
mevrouw milaine millecam vermuist een knäckerbrödje
mozzarella met de blauwe blazer buiten
en een extra mokje karnemelk vandaag want het is lente
41
lila lente in de lusthoflaan en alle buren fluiten

Een even klankrijk als vrolijk makend, onbekommerd en onbegrijpelijk lentegedicht
dat ik Pfeijffer met merkbaar plezier heb horen voorlezen. Maar het is geen eenvoudig
gedicht, en kan daarom als argument tegen Pfeijffer dienen in een uit de hand
gelopen discussie die grotendeels door hemzelf was aangezwengeld.
Pfeijffer had zich door de redactie van Bzzlletin laten uitdagen om te reageren op
een uitspraak van Ramsey Nasr, die beweerd had dat poëzie niet elitair mocht zijn.
Pfeijffer reageerde met zijn inmiddels bijna beroemde formule ‘moeilijk verstaanbare
poëzie is altijd beter dan makkelijke poëzie’ - en dat makkelijke koppelt hij voor een
42
deel aan de opkomst van de voordrachtsdichters.
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Hier leken twee werelden heel ver uiteen te liggen. Pfeijffer zegt: ‘Ik schrijf niet met
het podium in mijn hoofd’ waar Hagar Peeters benadrukt dat zij op het podium haar
plek moet bevechten, net als een beginnend bandje: ‘Wij zijn niet begonnen op
deftige, gevestigde podia waar iedereen vooraf heeft betaald en bereidwillig luistert.
Wij zijn begonnen in jongerencentra, waar ze met bier smijten en waar je voor
43
aandacht moet vechten. Ze komen niet voor een dichter. Ze komen voor de house.’
En daarom moet het publiek verleid worden - anders dan bij de Nacht van de Poëzie
is het respect er niet vooraf. Serge van Duijnhoven: ‘muziek en poëzie moeten
44
uiteindelijk samenkomen tot een totale show.’
Wat van die houding het gevolg is, is dat de poëzie het in dit circuit juist vaak niet
van de vernieuwing moet hebben. Wil de dichter weerklank vinden bij het publiek,
dan zal hij, behalve een totale show, ook iets moeten leveren dat aanknopingspunten
met het bekende heeft. Hoe veel er met de presentatie ook wordt geëxperimenteerd,
met de teksten op zichzelf gebeurt dat niet. De gedichten, kaal op papier, zijn vaak
weinig experimenteel en meer dan eens opvallend romantisch.
Een goed voorbeeld daarvan is Sprong naar de sterren. De laatste generatie dichters
van de twintigste eeuw, zo presenteert Ruben van Gogh zijn verzameling. Hij schrijft
een zelfbewuste inleiding waarin de aarzelende ontvangst van veel jonge dichters
in een context wordt geplaatst: ‘De platte snelle wereld van tv en het witte doek
wordt al snel als bedreiging gezien voor de verheven wereld van de literatuur’. Voor
een ogenblik, schrijft hij, meent hij dat de mogelijkheden van nieuwe media een
einde zullen maken aan poëzie. Als er virtual reality bestaat, ‘wat vermag de poëzie
dan nog’. Het toevluchtsoord voor de dichter is buitengewoon romantisch. Hij gaat
op zoek naar nieuwe oningevulde plekken, en Van Gogh verwijst daarbij nota bene
naar Marsman en Roland Holst, maar waar deze dichters het vooral overzee zochten,
hanteren de jongeren de thematiek van de science fiction: ‘De ruimte is eigenlijk
45
het Wilde Westen van deze tijd, alles kan nog ingevuld worden’.
Het resultaat is vaak ouderwets romantisch. Olaf Zwetsloot refereert zelfs aan
Willem Kloos met regels als ‘Ik waande mij een god’ en ‘Dromend van de verkeerde
46
koffers / bezoekt hij metropolen’. Hier gebeurt het omgekeerde als bij de
hermetische poëzie van Faverey, die bij voorlezen opeens helder bleek te zijn. De
flitsende voordracht verhult dat de betreffende poëzie op een verrassend traditionele
manier functioneert. Het werk van Serge van Duijnhoven is een voorbeeld.

koffie
Ik was vier en viel met mijn scooter
van de trap met de marmeren tegels
bij ons in de woonkamer en ik viel
hard en met mijn hoofd omgekeerd op
de tegels en ik gilde en mama zag dat
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er bloed uit mijn hoofd stroomde en
mama gilde en ik gilde en mama rende
de straat op om hulp te halen en het
deed nog steeds pijn en onze Egyptische
overbuurvrouw wist hoe de pijn
weg moest zei ze zij wist het middel
zei ze namelijk met koffie uit het
koffiepak zei ze en ze smeerde de
koffie in het donkere gat op mijn
hoofd en ik voelde de prik van de
koffie in mijn hele hoofd en in mijn
lichaam en het deed nog veel
pijn en sindsdien drink ik nooit
47
koffie en slaap ik haast niet.

Het gedicht is, behalve in de bloemlezing van Van Gogh, te vinden op de cd die de
helft is van Obiit in Orbit (dus niet in het papieren deel van de bundel). Op die cd is
een versneld afgedraaide opname te horen. De voorlezer spreekt zo met een
overspannen kinderstemmetje, een jochie van vier onder de invloed van intraveneus
toegediende cafeïne. Op papier blijft van deze interpretatiemogelijkheid niet veel
over, maar daarmee is over de tekst nog niets gezegd - de tijd moet leren of mijn
indruk terecht is dat dit gedicht ook op papier de tand des tijds wel zal weten te
doorstaan.

5. Voorzet en slot
De geschiedenis van voordracht is minstens zo lang als die van de poëzie, en ik
heb vele aspecten van dat verhaal hier schromelijk verwaarloosd - ik heb me in
deze preliminaire verkenning bewust gericht op het prestige van de
performancepoëzie rondom, en in verhouding tot, het modernisme.
De modernistische poëtica - waaraan ik elementen als ambiguïteit,
48
poly-interpretabiliteit koppel - laat zich het best nastreven op papier. Voordracht
in de literatuur floreert dan ook sterk zowel vóór de hoogtijdagen van het (hoge)
modernisme, als in de anti-modernistische periode, waarin een spectaculaire
presentatie meer kans krijgt. Maar zelfs een eerste blik maakt al duidelijk dat de
koppeling tussen performance en pre- of anti-modernisme niet dubbelzinnig valt te
handhaven. Er bestaan veel opnames van voorlezende modernistische dichters
enerzijds; en tweedelingen met betrekking tot zuiver-onzuiver, moelijk-makkelijk,
laten zich geenszins eenvoudig koppelen aan poëzie op papier of als performance.
Wel kan de conclusie getrokken worden dat er een verschil is in betekenis tussen
een gedicht op papier en een gedicht in het theater, ook wanneer het om het-
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zelfde gedicht in deze twee situaties gaat; het verschil heeft niet louter met de tekst
te maken, maar ook met de context.
De herwaardering voor de context in het literaire onderzoek is al evenzeer een
indicatie voor de veranderende waardering voor literatuur als het herleven van de
voordrachtstraditie. Performancepoëzie is niet langer gemarginaliseerd, de
modernistische poëtica heeft niet langer de alleenheerschappij in de Nederlandse
literatuur.
Het bovenstaande is een polemische conclusie. Het lijkt haast onmogelijk om iets
over poëzie en voordracht te schrijven, zonder een verklaring te zoeken voor het
feit dat er tot nog toe zo weinig over is geschreven. Schrijven over performancepoëzie
krijgt al te snel het aura van een verdediging, een verdediging van uitgerekend de
luidruchtigste dichters, die in de literatuurgeschiedenis meestal de minste sporen
hebben achtergelaten.
Wat uit het bovenstaande wel moge blijken, is dat ook de dichters die met hun
werk altijd gemikt hebben op de korte termijn en op het directe contact met het
publiek, niet aan de literair-historische aandacht mogen ontsnappen. Niet altijd louter
op basis van de teksten die ze produceren, maar wel wanneer het gaat om hun rol
in de context van het literaire leven. Een strikt analytische of poëticale invalshoek
kan geen recht doen aan de bredere betekenis van voorgedragen gedichten.
Aandacht voor performancepoëzie kan daarom niet losgezien worden van onderzoek
naar de bredere culturele context en naar literaire systemen.
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Een weg door het korenveld
Het Nederlandse poëziedebat sinds Maximaal
Thomas Vaessens
Het rumoer rondom de verschijning van Arthur Lava's bloemlezing Maximaal in 1988
markeert volgens velen het einde van de poëtische richtingenstrijd. Gevraagd naar
‘stromingen in de Nederlandse poëzie van dit moment’ waren de respondenten van
een poëzie-enquête in De groene Amsterdammer van 21 juli 2001 het erover eens
dat de ‘Maximalen’ (Lava, Joost Zwagerman, Pieter Boskma en anderen) de laatste
1
beweging hebben gevormd. Zij gelden vrij algemeen als ‘de laatsten die publiekelijk
2
hun opinies beleden’. Vervolgens brak, mede dankzij de Maximalen zelf, ‘het
3
anything goes-tijdperk’ aan, waarin ‘geen richtingenstrijd van betekenis’ meer is en
‘geen facties die elkaar in het openbaar grondig haten en te vuur en te zwaard
4
bekampen’.
In deze bijdrage zet ik de debatten en debatjes op een rij die in de afgelopen
5
vijftien jaar over de Nederlandse poëzie gevoerd zijn. Centraal staat de vraag of
de dichters van Nederland na 1988 de strijdbijl inderdaad begraven hebben, zoals
de Maximalen zelf al claimden. Gaat legitimering van de poëziepraktijk in essays
of kritieken niet meer met richtingenstrijd gepaard, zoals velen in het voetspoor van
de Maximalen menen? Verkeert het poëziedebat in een impasse? En zo ja: worden
er pogingen ondernomen om daaruit te geraken?
Het is al vaak opgemerkt dat literaire geschiedschrijving doorgaans (te zeer)
geconcentreerd is op werkexterne uitspraken van auteurs die de beeldvorming naar
hun hand proberen te zetten. Ook ik focus in deze bijdrage weer op dichters die
zich polemisch hebben uitgelaten over de stand van zaken in de poëzie. Mijn doel
is echter niet een geschiedenis van de recente poëzie te geven; het poëziedebat is
mijn object. Wie desalniettemin op de volgende bladzijden een (aanzet tot)
geschiedschrijving wil zien, dient zich te realiseren dat niet-polemiserende dichters
in deze bijdrage ondervertegenwoordigd zijn. Iemand als Robert Anker, die nochtans
als dichter een opmerkelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, komt slechts éénmaal
zijdelings aan de orde in zijn hoedanigheid van recensent. En voor de weinig
strijdvaardig ingestelde Rutger Kopland is evenmin veel plaats ingeruimd, ook al
kreeg hij de P.C. Hooftprijs in het jaar dat Maximaal verscheen.
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1. In- en uitsluiting
Dat processen van in- en uitsluiting inherent zijn aan literatuurgeschiedschrijving,
zal inmiddels wel niemand meer betwijfelen. Geen literatuurgeschiedschrijver kan
het zich nog veroorloven zijn versie van ‘het’ verhaal van de literatuur te presenteren
als maatgevend voor ‘de canon’. Wie geschiedschrijft, heeft zijn vooronderstellingen
te expliciteren en dat is dan ook wat literatuurhistorici in toenemende mate doen:
zij geven aan welke hun vooronderstellingen zijn ten aanzien van hun
probleemgebied en expliciteren hun visie op wat (literatuur)geschiedenis is. Ook
over persoonlijke voorkeuren en fascinaties wordt verantwoording afgelegd, al is
6
het maar om de schijn van een hidden agenda te voorkomen. Weinigen, echter,
hebben hun agenda schaamtelozer open op tafel gelegd dan de man die niet alleen
als dichter strategisch opereert in het literaire debat, maar die volgens zijn
erepromotor Ton Anbeek tevens ‘misschien wel de meest invloedrijke
7
literatuurhistoricus van onze tijd’ is, Gerrit Komrij (1998:26):
Mijn grootste wens is nog 's een nieuwe Nederlandse
literatuurgeschiedenis van deze [twintigste] eeuw te schrijven. Dan worden
er heel wat de tempel uitgeknuppeld. Neem nou de Vijftigers, ze hebben
totaal geen invloed gehad op de poëzie zoals die zich nu heeft ontwikkeld.
Onze dichter des vaderlands beschouwt het uitsluitende effect van de
literatuurgeschiedschrijving niet alleen als gegeven, maar wenst het vervolgens ook
te hanteren als instrument. Zó moet het natuurlijk niet, en ik haal deze uitspraak
dan ook niet aan als voorbeeld van modern literatuurhistoriografisch inzicht. Ik citeer
Komrij om te laten zien hoe hij als dichter tegen literatuurhistorische beeldvorming
aankijkt: in de relatie tussen dichter en literatuurgeschiedschrijver kan de eerste
maar beter op zijn tellen passen. Voor hij het weet, wordt hij door de tweede de
tempel uitgeknuppeld. Ook nu literatuurgeschiedschrijvers hun taak fundamenteel
anders zijn gaan opvatten, is ‘een literatuurgeschiedenis’ voor Komrij een boek dat
met kracht van autoriteit vaststelt wie er wél en wie er níet bij hoort.
Dichters die, buiten de poëzie om, polemische of kritische bijdragen leveren aan
het debat over poëzie mengen zich in een strijd die op erkenning is gericht. Men
streeft acceptatie na van meer of minder deviante poëzie door poëtica's te formuleren
waarin nieuwe ijkpunten worden gestipuleerd. Deze ijkpunten dragen dichters aan
in de wetenschap dat critici en literatuurbeschouwers in het verleden er graag gebruik
van maakten. Een zelfbedacht label als Van Ostaijens ‘organisch expressionisme’
keert tot op de dag van vandaag als ijkpunt in beschouwingen en
literatuurgeschiedenissen terug (Van Ostaijen wel, Wies Moens niet), dus is het wel
te begrijpen dat de dichter Ruben van Gogh (1999:8) op datzelfde effect hoopt
wanneer hij in zijn bloemlezing Sprong naar de sterren de term ‘gebeurende poëzie’
lanceert (Van Gogh wel, Peter van Lier niet). Literatuurhistorische beeldvorming,
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zo is de gedachte, is onderhavig aan manipulatie door díe dichters die zich in essays
opwerpen als souffleurs van hun categoriserende critici.
Categorisering is selectie, en selectie is uitsluiting. Als dichters zich bemoeien
met de categorisering van hun werk, is het debat dat zij voeren dus óók een gevecht
tegen uitsluiting. Komrij is zeker niet de enige deelnemer aan het poëziedebat van
de afgelopen vijftien jaar die zich bewust is van literaire uitsluitingsmechanismen
en van de sturende rol die de dichters zelf daarbij kunnen spelen. Met name de
Maximalen kan een sterk bewustzijn van canoniseringsprocessen niet ontzegd
worden. ‘Zij hebben in het prentenboek der Vijftigers gekeken’, concludeerde Wiel
Kusters (1988) na lezing van Lava's inleiding op Maximaal: deze groep dichters
heeft studie gemaakt van het scenario dat Lucebert en de zijnen binnen een paar
jaar aan hun canonieke status hielp. Inderdaad kan van Maximaal gezegd worden
dat het al met al niet veel meer was dan een strategisch mediaspektakel dat op de
uiterlijkheden van het door eerdere bewegingen als Tachtig en Vijftig beproefde
avant-gardescenario geënt was. Toch is het mij er in deze bijdrage niet om te doen
een oordeel te vellen over de poëtica die de Maximalen tijdens hun kortstondige
maar rumoerige optreden in de media als nieuw presenteerden. Mij interesseren
vooral de Maximale claim dat een (inhoudelijk) poëticadebat niet meer van deze tijd
is en de gevolgen daarvan op het huidige denken over poëzie, poëtica en poëtische
hiërarchie. In de volgende paragraaf schets ik eerst de context waarin deze claim
gelegd werd (het Maximale ‘programma’). Daarna bezie ik het debat dat zich
sindsdien (in weerwil van het idee dat zulks niet meer mogelijk is) ontsponnen heeft
(paragraaf 3), om de houdbaarheid van de Maximale claim uiteindelijk in de
paragrafen 4 en 5 te toetsen.

2. Maximaal
Joost Zwagerman is net gestopt met zijn studie Nederlands wanneer hij zich eind
jaren tachtig opwerpt als voornaamste Maximale woordvoerder. In een interview
met het tijdschrift van de studenten Nederlands aan de UvA, Nymph, zegt hij dat
zijn bundel De ziekte van jij (1988) gaat ‘over een zoektocht naar een poëtica, naar
een plaatsbepaling’, waaraan de interviewers toevoegen dat Zwagerman daarbij
8
gebaren maakt ‘alsof hij zich een weg door een korenveld moet banen’. Het is een
mooie metafoor voor de prototypische wandel van de jonge ambitieuze
dichtervoorman die Zwagerman op dat moment is. Namens de hele Maximale club
zoekt hij een weg vanuit de marge naar het centrum van de poëzie. Dat hij zich
daarvan bewust is, blijkt wanneer hij zijn optreden in 1988 al als ‘een strategie’
9
betitelt. Bij nagenoeg alles wat hij in zijn hoedanigheid van Maximale woordvoerder
10
schrijft en doet, houdt Zwagerman één oog op de literatuurgeschiedenis gericht.
Tekenend is in dit opzicht ook het feit dat hij zijn weg door het korenveld thematiseert.
Zo wordt de marginale positie die de centrumbestormer qualitate qua inneemt nogal
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zwaar aangezet. Wanneer Willem Kuipers er in 1988 namens de Volkskrant op
uittrekt om de Maximalen groepsgewijs te interviewen, schrikt hij van de ambiance
die de dichters voor deze publicitair cruciale ontvangst gekozen hebben. Het is ‘een
ambiance geschikt voor daklozen’, schrijft hij, en de dichters zitten er bij ‘in slechts
11
aan krakers of erkende straatschuimers voorbehouden outfit’.

Zuivere en onzuivere poëzie
Identificatie met de dropout is ook in poëticale zin het devies. Zo wijst Zwagerman
(1992:210) erop dat het taalgebruik van zijn Maximale collega Koos Dalstra (Dalstar)
doet denken aan ‘het slang uit de Amerikaanse zwarte Getto's’. En voor de meeste
12
Maximalen geldt Rimbaud als voornaamste referentie. Arthur Lava, pseudoniem
van Howard Krol, adopteerde zelfs zijn voornaam. Deze bewondering voor de
gedoemde dichter is betekenisvol, zeker wanneer we ons realiseren dat ze deel
uitmaakt van een literatuurhistorische inbeddingstrategie.
De Maximalen gaan in hun kritiek op de Nederlandse poëzie uit van ‘een soort
grove tweedeling’, zoals Zwagerman (1987:188) het uitdrukt: die van ‘anecdotisten’
13
en ‘hermetici’. Onophoudelijk wordt door Zwagerman en de verschillende andere
vertegenwoordigers van de Maximalen het primaat van die tweede poëtische traditie
geponeerd. De ‘hermetische’ poëzie, zegt men, wordt in de jaren zeventig en tachtig
gecultiveerd in een soort clubby circuit dat zichzelf door middel van vriendjespolitiek
in het centrum van de macht handhaaft. Alle Nederlandse dichters van naam, vindt
Pieter Boskma (1985:3), ‘zitten hermetisch in hun stalen ons-kent-ons web hoog
14
van de niet-bestaande torens te blazen’. Voor hun poëzie worden, naast hermetisch,
verschillende andere negatieve of tenminste negatief bedoelde kwalificaties
15
gehanteerd: ze is het product van een ‘chronisch gebrek aan bravoure’, en ze is
16
17
‘bloedeloos, onuitnodigend en klein’. Het riekt allemaal naar ‘muf academisme’.
Wat deze kwalificaties verbindt, is dat ze betrekking hebben op de poëzie van wat
de Maximalen zien als een dominante ‘school’ in de poëzie van de jaren tachtig,
kortweg ‘de school van Kouwenaar en Faverey’ genoemd. In hun voetspoor, zegt
Zwagerman (1988a:195), is
een heus kordon van dichters aan het werk gegaan dat zich wenst te
enten op een soortgelijke werkwijze en poëtica als van Kouwenaar en
Faverey, met als gevolg een overdaad aan steeds dezelfde soort poëzie
waarin het ‘wit’, de ‘leegte’ en ‘verdwijning’ de scepter zwaaien.
Meestal worden de dichters uit dit ‘kordon’ door de Maximalen slechts groepsgewijs
aangeduid als ‘een zorgwekkend groot gedeelte van de dichtkunst in Nederland’,
of ‘de hermetische dichters’, maar er worden ook namen genoemd. Zwagerman
geeft in zijn belangrijkste Maximale pamflet ‘Het juk van het grote Niets’ (1987) een
hele lijst: Wiel Kusters, Peter Nijmeijer, Hans Tentije, Peter Zonderland, J. Bernlef,
Kopland en Marc Reugebrink moeten het ontgelden. Van een
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‘gelijkluidende kleinheid’ is volgens de Maximale voorman het werk van Jan Kuijper,
Frans Budé, C.O. Jellema en T. van Deel.
Door te verkondigen dat het Grote Niets van de Nederlandse poëzie als een juk
op de schouders rust, scheppen de Maximalen de voorwaarde waaronder zij zichzelf
als emancipatiebeweging kunnen presenteren. Maar wat moet er dan worden
geëmancipeerd? De door Zwagerman aanvankelijk gehanteerde naam voor de het
logische alternatief voor de gewraakte ‘hermetici’, de ‘anecdotisten’, is door de
Maximalen nooit geadopteerd. Misschien voelden de jonge hemelbestormers zich
bij de wat oubollige term niet thuis. In een Revisor-opstel van de literatuurhistoricus
A.L. Sötemann uit 1979, ‘Twee modernistische tradities in de Europese poëzie’,
vindt Zwagerman echter een etiket dat hem meer aanstaat. Tegenover de ‘zuivere’
dichters (Mallarmé, Valéry, maar ook Kouwenaar en Faverey) plaatst Sötemann de
18
‘onzuivere’ (Rimbaud, Whitman, Pound, Mayakovski). Wanneer hij deze laatste
karakteriseert in termen van afzwering van klassieke vormen, geobsedeerdheid
door de stad, doordringbaarheid en het glorifiëren van energie, tekent Zwagerman
(1992:208) daarbij aan dat het ‘een omschrijving van de poëtica van de Maximalen
[had] kunnen zijn’. Het zijn inderdaad precies de door Sötemann genoemde namen
van ‘onzuivere’ dichters die steeds terugkeren wanneer de Maximalen hun
voorbeelden noemen. Boskma heeft ze in het groepsinterview van Kuipers snel
paraat: ‘De grote namen: Rimbaud, Trakl, Hölderlin, Pound, Whitman, Camões’.
19
‘En dan hadden we Mayakovski toch ook nog’, voegt Lava daaraan toe.

Generatieconflict
Recapitulerend: de strategie van de Maximalen berust op het postuleren van het
primaat van de ‘hermetische’ of ‘zuivere’ poëzie. Vervolgens wordt deze poëzie als
behoudend en voorzichtig omschreven: zuivere poëzie is levenloos en saai. De
poëzie is dan ook ‘op sterven na dood’, zoals Lava (1987:32) het in het Maximale
tijdschrift De held uitdrukt. De reanimatie wordt vanuit de marge ingezet uit naam
van de ‘onzuivere’ poëzie: een poëzie die volgens de Maximalen tijdelijk uit beeld
was geraakt, maar die wel degelijk in een eerbiedwaardige traditie staat, zoals
Sötemann had laten zien. In een door ‘brave stiltepoëzie’ gedomineerd poëtisch
klimaat beloven de Maximalen het elan van Rimbaud en de bevlogenheid van
Whitman terug te brengen. Door hun poëzie te presenteren als nieuwste bijdrage
aan die tijdelijk impopulaire traditie, anticiperen de Maximalen op het eb en
20
vloedprincipe in de literatuurgeschiedenis.
De poëticaal-theoretische legitimatie van Maximaal is tot zover een strikt literaire
aangelegenheid. Waardering voor de ene literaire traditie moet worden omgebogen
naar waardering voor de andere. Veel van de critici waren van die inzet niet bijzonder
onder de indruk. Zo vraagt Guus Middag zich af in hoeverre het allemaal méér is
21
dan ‘de zoveelste herhaling van een honderdvijftig jaar oude richtigenstrijd’. Het
is weldegelijk meer: zoals zo vaak wordt het literaire conflict ook
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hier weer in het perspectief van een generatieconflict geplaatst. Om de Maximale
claim van het publicitaire centrum voor hun van de ‘zuivere’ norm afwijkende poëzie
ook buiten-literaire kracht bij te zetten, wordt deze door de theoretici van de groep
handig gekoppeld aan een de consequenties van een onmiskenbaar leeftijdsverschil.
‘Ik ben van 1963’, zo luidt de eerste zin van Zwagermans ‘Het juk van het grote
Niets’ (1987). De tegenstanders van deze vijfentwintigjarige zijn op dat moment
veertigers (Kusters, Nijmeijer, Tentije, Van Deel) of zelfs vijftigers (Bernlef, Jellema,
Kopland).
Rob Schouten (1998:29), negen jaar ouder dan Zwagerman maar aanzienlijk
jonger dan de meeste dichters tegen wie deze zich afzet, zal later constateren dat
‘het klimaat in de jaren tachtig’ inderdaad wel ‘iets weg had van een climacterium’.
Hij kan zich ‘de onwil’ dan ook wel voorstellen ‘van jongere dichters om in het subtiele
zenuwstelsel van zoekende veertigers en vijftigers af te dalen’. Die onwil uitte zich
in kritische kanttekeningen die vaak demografische en temporele noties in zich
droegen. Zo wordt de poëzie van de gewraakte hermetici een ‘sterfhuisconstructie’
22
genoemd; het is het werk van middelbare heren die lijden aan ‘een ernstige vorm
van retraitisme’. Hun poëzie is volgens Lava (1987:32) eenvoudigweg niet van deze
tijd, en hij pleit voor een poëzie die ‘op onverbiddelijke wijze haar tanden in het
tijdsbeeld zet’, waarbij hij een beroep doet op de veranderde kenmerken van ‘de
moderne mens’ die te ‘rusteloos’ is voor de ‘stillevens’ van de retraitedichters in
Kouwenaars slipstream.
Een van de aspecten van dit generatieconflict is dat de Maximalen hun
voorgangers protectionisme verwijten. De oudere, binnen het literaire veld machtigere
generatie schrijft ‘hyperkeurige poëzie’, zoals Zwagerman (1987:191) het uitdrukt,
die ‘aansluit bij al die anderen die ieder op hun beurt óók weer bezig zijn met zo'n
zelfde frêle stilte’. Het hermetisme is, zoals hij het elders zegt (1988), ‘tot een heilig
huisje geworden’. En de poëziekritiek, waarin volgens Lava ‘een verziekt soort
23
inteelt’ heerst, vindt het allemaal prachtig, met als gevolg dat poëzie en
poëzieklimaat op de Maximalen overkomt als hermetisch gesloten. Die geslotenheid
moet worden aangepakt: de deuren moeten open want niets en niemand moet van
de poëzie worden uitgesloten. Anything goes, zo luidt het devies van de nieuwe
generatie.
De nieuwe openheid waarvoor de Maximalen zich beijveren, houdt twee dingen
in. In de eerste plaats pleiten zij ervoor dat de poëzie moet worden teruggebracht
naar het publiek. Concreet vertaalt dit streven zich in een (nog voorzichtig) pleidooi
24
voor podiumpoëzie. ‘Wij zijn niet uitsluitend podiumdichters’ zegt Lava, waarmee
hij zich huiverig toont voor de associatie van performing poets met rokerige
achterafpodia. Het Maximale optreden heeft desalniettemin iets onmiskenbaar
theatraals en de dichters zijn dan ook zeer regelmatig op podia te vinden, sinds hun
eerste gezamenlijke optreden in de Amsterdamse disco Roxy in mei 1988 ook
groepsgewijs. In de kritiek op Maximaal worden deze bloemlezing en de
podiumpoëzie dan ook algemeen gezien als zaken die in elkaars verlengde liggen.
Zonder dat Lava's inleiding over podiumpoëzie met een woord wordt gerept, traceert
bij-
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voorbeeld Tirade-poëziechroniqueur Tomas Lieske (1988:565) in zijn recensie van
de bloemlezing de diepste wortels van Maximaal in het voordrachtscircuit:
Uit de grote anonieme groep pelgrims die onder voortdurende
bescherming van Simon Vinkenoog van café naar disco naar parochiehuis
trekt, is onlangs een klein groepje in het licht van de grote dagbladen
gaan staan en razendsnel bekend geworden.
Met name Zwagerman is de kwalificatie van de Maximalen als podiumdichters in
toenemende mate gaan gebruiken om het Maximale streven naar verkleining van
de kloof tussen poëzie en publiek kracht bij te zetten. Wanneer hij in 1990 in de
Volkskrant de balans opmaakt van ‘tweeënhalf jaar Maximale poëzie’ begint hij zijn
25
stuk met een uitgebreid pleidooi voor poëzie als voordrachtskunst. Maar dan moet
het wel anders dan het ‘geneuzel’ en ‘gemurmel’ dat de oudere dichters op het
podium ten beste plegen te geven: vitaal en met Maximale overtuiging.
In de tweede plaats impliceert het Maximale streven naar openheid dat de grenzen
tussen het verhevene en het banale, tussen traditioneel hogere en lagere kunst
irrelevant worden verklaard. ‘Populaire kunst = de voornaamste literaire bron’, schrijft
Dalstra (1984) in Maximale kunst, zijn 200 stellingen tellende oertekst van de
Maximale beweging. En: ‘Fashion = de inhoud van Maximale kunst’. Ook Zwagerman
prijst de Maximale poëzie aan als ‘de kunst van het grote gebaar, waarbij dan ook
alles wordt geannexeerd, de hoge en de lage kunst, de liefdeslyriek en de
26
pornografie, cocaïne en gezondheidscultus, kortom, de Tros en De Held’. Ook hier
wordt de nieuwe openheid van de poëzie als generatiekwestie gepresenteerd. ‘Wij
zijn de eerste generatie dichters die ook iets met popmuziek te maken hebben’, zegt
27
Zwagerman bijvoorbeeld.

Maximaal als pars pro toto
Voordat ik mij in de volgende paragraaf op het poëziedebat ná het optreden van de
Maximalen richt, merk ik voor de volledigheid op dat Maximaal de meest succesvolle,
maar niet de enige bloemlezing is waarin eind jaren tachtig een vernieuwing van
de poëzie wordt aangekondigd - een ‘vernieuwing’ die neerkomt op de vraag om
hernieuwde aandacht voor een reeds bestaande poëticale traditie. In 1987 verscheen
de door Elly de Waard samengestelde vrouwenbloemlezing De nieuwe wilden (een
jaar later gevolgd door een tweede deel), en in 1988 Ieder hangt aan zijn gevallen
toren (van Rogi Wieg). Beide samenstellers richten zich tegen het zelfde type poëzie
dat Zwagerman en de zijnen in het verkeerde keelgat schoot. Wieg (1988:5) doelt
in zijn uitleiding op dezelfde ‘Biedermeier’-tendens als hij, overigens zonder man
en paard te noemen, wil afrekenen met gedichten die blijven steken in ‘vage
diepzinnigheden’. Wanneer hem enige tijd later gevraagd wordt of hij zich verplaatsen
kan in de Maximale woede over de stand van zaken in de Nederlandse poëzie sluit
hij zich dan ook helemaal bij de poëtica van Zwager-
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man aan, al vindt hij het niveau van de meeste gedichten in Maximaal beneden
28
29
peil. Maar, zo herinnert hij zich nog weer later, ‘we waren allemaal anti-hermetisch’.
Ook De Waard (1987:11-12), die haar inleiding begint met een beroep op Rimbaud,
hekelt de ‘autonome’ en ‘hermetische’ poëzie van haar (mannelijke) collega's. Zij
constateert in de Nederlandse poëzie ‘een grote steriliteit’: ‘al te veel jaren overheerst,
in stand gehouden door een eenzijdige poëziekritiek, het systeem van de abstracte,
autonome of hermetische poëzie’. Daartegenover wil zij dat de vrouwen van de
Nieuwe Wilden opnieuw vitaliteit stellen door een ‘gooi [te] doen naar de realiteit
van de nieuwe mondiale cultuur’. Ook voor de Nieuwe Wilden was het (poëzie)
podium de aangewezen plek om deze nieuwe poëzie te presenteren: de meeste
van hen hadden vóór De nieuwe wilden nog niet in bundelvorm gepubliceerd en
30
waren door De Waard opgepikt uit het voordrachts- en workshopcircuit.
Niet alleen omdat Maximaal in de poëziediscussie van de jaren negentig
voortdurend het referentiepunt zal zijn, maar ook omdat in beide andere
bloemlezingen dezelfde diagnose wordt gesteld, kan de ‘Maximale Welle’
(Zwagerman) genomen worden als pars pro toto voor de claims op poëtische
vernieuwing van omstreeks 1988. Daarbij moet echter één voorbehoud gemaakt
worden dat weliswaar voor mijn vraagstelling niet zozeer van belang is, maar dat
toch niet onvermeld kan blijven: De nieuwe wilden is méér dan een statement over
de stand van de poëzie. In het tweede deel van de bloemlezing expliciteert De
Waard (1988:119) de feministische drive die erachter zit: ‘het gezamenlijk streven
[van de Nieuwe Wilden] is om in hun verzen het conventioneel vrouwelijke op te
waarderen en het onconventioneel vrouwelijke in te voeren’. De vrouwelijke stem
moet klinken in de poëzie en gewaardeerd worden door de critici. Deze
emancipatorische inzet kreeg in de discussies in de literaire tijdschriften, anders
31
dan in academisch-literatuurbeschouwelijke kring, weinig weerklank. Daaraan
gerelateerd kan opgemerkt worden dat slechts zeer weinig dichteressen zich op
polemische wijze mengen in het poëziedebat sinds 1988. Naast De Waard (die als
zodanig verderop nog aan de orde komt) is Marjoleine de Vos (2000, 2001) een (zij
32
het nauwelijks polemische) uitzondering op de regel.

3. Post-Maximale herhaling van zetten
Hoe ontwikkelde zich het poëziedebat nadat het effect van het Maximale
mediaoffensief was uitgewerkt? Om te beginnen moet ten faveure van de Maximalen
worden opgemerkt dat de poëzie sindsdien nooit meer zo nadrukkelijk in de
belangstelling van kranten en tijdschriften heeft gestaan. Dit zal ongetwijfeld voor
een deel te maken hebben met het feit dat er zich geen dichters meer aandienden
met een publicitair talent als dat van Zwagerman, de woordvoerder, of van Lava,
33
de zelfbenoemde ‘salesmanager’ van de beweging. Een andere mogelijke verklaring
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voor het uitblijven van nieuw tumult, die ik hier zal toetsen, is dat er na Maximaal
niets wezenlijk nieuws meer in het poëziedebat is geïntroduceerd.
Serge van Duijnhoven, dichter en performer, draagt in 1997 in een bijdrage aan
NRC nog een derde mogelijke verklaring aan. In reactie op een welwillend, maar
niet laaiend enthousiast stuk waarin Gerrit Komrij (1997) zich naar aanleiding van
negen bundels van ‘jonge dichters’ had afgevraagd wat de poëzie op dat moment
aan nieuws te bieden had, schrijft Van Duijnhoven (1997):
Het nieuwe duikt niet op waar je het bekende ziet. Het rukt op van andere,
onverwachte kanten. [...] Voor nieuwe geluiden kun je de boeken beter
terzijde leggen en de stad ingaan.
Wie de poëzie in de jaren negentig wil volgen, zo suggereert Van Duijnhoven, kijkt
langs zijn object heen wanneer hij zich beperkt tot de media die traditioneel als
podium dienen voor die poëzie en het debat dat erover wordt gevoerd. Komrij kijkt
ernaast omdat hij alleen ‘tussen de schappen van de boekenkast’ kijkt en ‘op het
lichtgeel van in linnen gebonden papier de Hollande’. Hij had de stad in moeten
gaan, want dáár vinden de performances plaats (‘voor wie geïnteresseerd is in de
specifieke coördinaten’, schrijft Van Duijnhoven, ‘is Hotel Winston in de
34
Warmoesstraat een aanrader’).

Podiumpoëzie
Misschien is het dus slechts schijn dat het poëziedebat sinds Maximaal een beetje
is ingezakt. Misschien heeft het zich alleen verplaatst naar een ander podium. Niet
alleen Van Duijnhoven probeert de laatste tien jaar evidentie aan te dragen voor de
stelling dat de poëzie inderdaad van papier naar podium verhuisd is. Ook Van Gogh
(1999:6) vindt dat de poëziecriticus die ‘niet af en toe zijn blik van het papier opricht
[...] op den duur zijn eigen ogen ruïneert’. Hij zal ‘steeds minder kunnen
onderscheiden’. Evenmin als de Maximalen opereren performers als Van Duijnhoven
en Van Gogh alleen. Het collectief De Sprooksprekers, waarvan Van Duijnhoven
de voornaamste woordvoerder is, is een samenwerkingsverband van een rapper
(Def P.), dichters (Van Duijnhoven, Olaf Zwetsloot) en muzikanten (o.a. DJ Dano,
de band Line's End). En Van Gogh stelde in 1999 de al genoemde bloemlezing
35
samen van dichters met wie hij zich verwant voelt: Sprong naar de sterren. Ook
andere dichters die de podiumpoëzie een warm hart toedragen - het Groninger
collectief Dichters uit Epibreren (Bart FM Droog e.a.); de Utrechtse groep rond
Ingmar Heytze - neigen ertoe gezamenlijk op te trekken, een fenomeen dat deels
te verklaren valt uit de plaatsgebondenheid die de podiumpoëzie als performance
doet verschillen van de gedrukte poëzie, maar dat ook kan duiden op
poëticaal-emancipatorische strategie naar het voorbeeld van de Maximalen (of: de
Vijftigers, de Tachtigers etcetera).
Wanneer er in de jaren negentig over poëzie wordt gediscussieerd, betreft dat
vaak discussies waarin vertegenwoordigers van de podiumdichters om serieuze
aan-
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dacht vragen voor hun stiel. Het gaat daarbij niet alleen om het voordragen als
37
zodanig, maar vooral ook om de voor te dragen poëzie die, zo is de claim,
fundamenteel afwijkt van wat er verder verschijnt. Op het podium wordt poëzie
‘leuker’, ‘jonger’ en ‘frisser’ dan op papier. Opnieuw dienen er dus nieuwe ijkpunten
te worden gekozen. ‘Als men de poëzie de keel niet dicht wil knijpen’, heet het bij
Van Duijnhoven (1997), ‘zullen ruimere criteria moeten worden aangelegd, nieuwe
normen moeten worden gehanteerd’.
Maar hoezeer Van Duijnhoven en de andere Nederlandse performers ook menen
dat al datgene wat de oudere, door het turen naar het papier verblinde, critici voor
goede poëzie houden slechts oude koek is; hun eigen programma bevat weinig
nieuws. De ‘nieuwe’ normen van de podiumpoëzie, die op vier punten worden
onderscheiden, komen allemaal bij de Maximalen al aan bod, en ook dáár waren
deze punten al niet zo nieuw als ze leken. In de eerste plaats is er natuurlijk het
kernpunt van deze dichters: het streven naar emancipatie van de podiumpoëzie,
die naar hun overtuiging niet serieus genomen wordt door de kritiek. Dit was eind
jaren tachtig ook aan de orde, al was het voor de Maximalen geen speerpunt, maar
bijkomstigheid: zij identificeerden zich graag met de (van de als te keurig ervaren
norm afwijkende) podiumpoëzie toen de kritiek hen ermee in verband bracht.
Een tweede als nieuw gepresenteerde streven van Van Duijnhoven en de zijnen
dat ook al bij de Maximalen was waar te nemen, is het streven naar overbrugging
van de kloof tussen hoge en lage kunst. Het maximale motto ‘Populaire kunst = de
voornaamste literaire bron’ (Dalstra) keert bij Van Duijnhoven (1997) terug wanneer
hij schrijft dat podiumpoëzie ‘is geïntegreerd in de massacultuur’. Juist dat, denken
de performers, maakt dat critici haar niet serieus nemen. Zo ergert Van Gogh
(1999:6) zich in de inleiding van zijn bloemlezing Sprong naar de sterren aan de
macht van de poëziecriticus die ‘openlijk toegeeft nooit tv te kijken’. De ‘rituele
dicht-ceremonies’ van de gevestigde orde, zegt Van Duijnhoven (1999:135), ‘bewijzen
hoezeer de highbrow en lowbrow circuits vooralsnog gescheiden blijven’. Daar moet
verandering in gebracht worden. De podiumdichters willen zich ‘streetwise en zonder
veel omhaal’ aansluiten ‘bij de orale traditie’, zoals het heet in de inleiding van de
38
Sprooksprekers-bundel Eindhalte Fantoomstad.
Ook het speerpunt van de Maximale campagne, de emancipatie van poëzie die
zich schaart in de ‘onzuivere’ traditie, keert bij de voorvechters van de podiumpoëzie
terug. Dit derde kernpunt van de performers-poëtica laat zich onder meer aflezen
uit de literatuurhistorische inbeddingstrategie die deze dichters hanteren. Zo schrijft
Van Duijnhoven (1999:136): ‘Mayakovski, Dylan Thomas, Ezra Pound, García Lorca;
allen brachten zij met hun voordrachten de poëzie dichter bij het volk’. Het is een
vergelijkbaar Sötemanniaans-onzuiver lijstje als dat van Maximaal Boskma, negen
jaar eerder. Ook Rimbaud wordt door de performers steeds genoemd als belangrijk
39
inspirator. En als het om Nederlandstalige peetvaders gaat, zijn dat eerder
40
41
Marsman en Van Ostaijen dan Nijhoff en Kouwenaar. De nieuwe poëzie,

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

353
42

die weer is ‘geïntegreerd in het dagelijks leven’, wordt dan ook steeds als tegenpool
van de ‘autonome’ of ‘hermetische’ poëzie gepresenteerd. De achterflap van Sprong
naar de sterren prijst bijvoorbeeld de ‘heldere, toegankelijke gedichten’ van de
verzamelde dichters: ‘niks cryptisch, niks hermetisch’. En wanneer Van Duijnhoven
(1995:13) voor het tijdschrift Millennium een persoonlijke inventarisatie maakt van
het werk van jonge dichters, constateert hij onder verwijzing naar zijn Maximale
voorganger Zwagerman dat het ‘overduidelijk’ is dat ‘van “de morsdode
verzenkeutelarij der hermetici” (Zwagerman) bij deze generatie dichters geen spoor,
maar dan ook geen spoor, meer te bekennen valt’.
Het vierde en laatste punt dat door de woordvoerders van de podiumdichters naar
voren is gebracht, is de claim dat hun poëzie aansluit bij een volstrekt nieuwe
werkelijkheid (sbeleving). Net zoals de Maximalen, die de door hen gewenste
poëticale normverandering in het bredere perspectief van een generatieconflict
plaatsten en pleitten voor een poëzie die ‘haar tanden in het tijdsbeeld zet’ (Lava),
zoeken de podiumdichters naar een poëzie die oog heeft voor de veranderde wereld.
In hoeverre die wereld afwijkt van de wereld waarin Zwagerman c.s. amper tien jaar
eerder hun poëzie wilden inbedden, is niet helemaal duidelijk. Van Gogh zoekt het
vooral in de toegenomen invloed van het beeldscherm. Hij vindt dat bij een nieuwe
generatie, die weet hoe het beeldscherm deuren opent ‘tot een morfende virtuele
wereld waarin gebeurtenissen plaatsvinden die zich voorheen alleen in het eigen
hoofd konden afspelen’, ook een nieuwe poëzie hoort. Het wordt tijd, aldus Van
Gogh (1999:5-10), dat de literatuur van die verruiming van de verbeeldingswereld
gaat profiteren - bij een nieuwe werkelijkheid hoort een nieuwe poëzie: ook Vinkenoog
bracht in Atonaal dit argument in stelling en Van Gogh geeft er dus ook hier blijk
van de strategie van de avant-garde te kennen. Van Duijnhoven (1997) zoekt
eveneens ‘aansluiting bij een jong publiek’ dat ‘mijlenver van het sacrale literaire
wereldje [van] dunne dure dichtbundels is vervreemd geraakt’. Dat ‘literaire wereldje’
is de achtergebleven gevestigde orde ten opzichte waarvan de voorlezende dichters
43
zich als avant-garde positioneren.
De emancipatie van de ‘onzuivere’ poëtica; het pleidooi voor een nieuwe, aan de
postmoderne leefwereld aangepaste, vitaliteit; de wens tot het dichten van de kloof
tussen hoge en lage kunst; de podiumpoëzie - tussentijds kan geconcludeerd worden
dat de punten die eind jaren tachtig door met name de Maximalen naar voren
gebracht waren, terugkeren in de pleidooien die daarna voor de podiumpoëzie
gehouden zijn.

Tegengas
Een discussie over podiumpoëzie is nooit werkelijk van de grond gekomen, vooral
ook omdat er geen serieus tegengas is gegeven: tegenstanders beperkten zich
ertoe vast te stellen dat de kwaliteit van het werk van de meeste podiumdichters
44
gering is, of dat het allemaal niet nieuw is. Zo traceert Anker (1994) de bron van
hun
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‘enorme vermenging van low culture en high culture’ al bij Nijhoff in de jaren twintig.
45
In slechts één geval is in Nederland wel sprake van een discussie over
podiumpoëzie. Aanleiding is het polemisch essay ‘De mythe van de
Verstaanbaarheid’ dat Ilja Leonard Pfeijffer in oktober 2000, juist vóór het verschijnen
46
van zijn tweede bundel Het glimpen van de welkwiek, publiceerde in Bzzlletin. De
zich driftig profilerende dichter verzet zich tegen een generatie dichters ‘die elkaar
vindt rond de podia van Utrecht en Groningen’. Hij noemt een hele reeks jonge
podiumdichters (Droog, Van Duijnhoven, Heytze, Tsjitse Hofman, Hagar Peeters,
Tommy Wieringa, Arjan Witte, Zwetsloot) en constateert dat zij allemaal streven
naar ‘verstaanbare gedichten’ die in ‘gewone-mensentaal’ geschreven zijn. De kritiek
van deze generatie op de bestaande poëzie parafraseert Pfeijffer (2000:74) als
volgt:
De oude en reactionaire dichters schrijven hermetisch, academisch of
gewoon moeilijk. Dat is poëzie voor professoren [en] poëzierecensenten
[...]. Het zijn de gedichten die in de tijd dat er nog literatuuronderwijs werd
gegeven in de klas werden behandeld en die ervoor hebben gezorgd dat
hele generaties scholieren voorgoed een grondige schurfthekel hebben
gekregen aan de poëzie.
Met deze karikatuur van het programma van de Maximalen laat Pfeijffer zien dat hij
denkt dat het tij van de poëzie gekeerd is. De Maximalen anticipeerden in 1988 met
enig succes op het eb en vloedprincipe in de literatuurgeschiedenis door ten tijde
van (vermeende) dominantie van de zuivere dichters de onzuivere traditie naar
voren te schuiven. Twaalf jaar later acht Pfeijffer de tijd rijp zich uit naam van die
ándere traditie weer tegen het (post-)Maximale anti-hermetisme te verzetten, waarbij
47
hij de aloude tegenstelling (anecdotisch tegenover hermetisch, onzuiver tegenover
zuiver) voor de gelegenheid herformuleert in termen van ‘verstaanbaarheid’ en
‘onbegrijpelijkheid’. Het Maximale streven naar democratisering van de poëzie kan
van tafel, vindt Pfeijffer, want ‘verstaanbaarheid’ is een mythe. Wat de poëzie weer
nodig heeft, is vervreemding en talige complexiteit, want ‘onbegrijpelijke poëzie is
48
altijd beter dan makkelijke’.
Pfeijffer, die overigens op andere gronden juist wél met Maximaal in verband kan
49
worden gebracht, maakte met zijn essay heel wat los. Een uitgebreide reactie komt
van Zwetsloot (2001), die in een volgend nummer van Bzzlletin uitlegt dat de
gedemocratiseerde poëzie die Pfeijffer als irrelevant terzijde schuift een dure
verworvenheid is van een moeizaam emancipatieproces. Zo legt hij het verband
van performance en gangsta rap met Marten Luther King en Malcolm X. Daarnaast
zijn er talloze minder omvangrijke, vaak ook minder serieuze reacties. Sommige
ervan verschenen in columns of interviews in de krant, de meeste op internet. Droog
(2001), één van de dichters die zich door Pfeijffer aangevallen voelt, verzamelde
ze allemaal op de website van de Dichters uit Epibreren (www.epibreren.com),
waarmee en passant een nieuw podium werd gecreëerd voor de discussie over
poëzie. Hoewel hij in zijn toelichting schrijft dat ‘te Epibreren [het fictieve eiland van
de
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Epibreren-groep, TV] met verveling [is] gereageerd op Pfeijffers nieuwste geraaskal’,
zijn de reacties uiterst heftig. Het is allemaal te veel en te uiteenlopend in niveau
en accuratesse om hier in extenso te behandelen: woede-uitbarstingen, cynische
commentaren, noodkreten, maar ook meer overwogen replieken van performers
(Hofman, Ronald Ohlsen, Jan Hendrik Klug, Van Duijnhoven, Van Gogh, Witte) en
andere sympathisanten van de podiumpoëzie. Ook hier wijst de soms agressieve
toon erop dat Pfeijffers tegenstanders van mening zijn dat hij de resultaten van een
emancipatieproces teniet doet: was er net een beetje serieuze aandacht voor de
niet-hermetische, niet-academische poëzie uit de ‘onzuivere’ traditie, komt Pfeijffer
vertellen dat zulke poëzie per definitie inferieur is.
Introduceert Pfeijffer met zijn tegengas een nieuw element in het poëziedebat
sinds Maximaal? Nee. Wat hij doet is de door de Maximalen gepostuleerde
tegenstelling hernemen. Dat hij daarbij de ándere kant kiest dan zijn voorgangers
in 1988 laat onverlet dat zijn essay niets meer is dan een onderdeel van de
post-Maximale herhaling van zetten.

Poëtenstrijd
Afgaand op wat er sinds Maximaal in literaire tijdschriften en kranten over poëzie
wordt geschreven, moet geconstateerd worden dat podiumpoëzie (en dus: de door
de podiumdichters van de Maximalen overgenomen programmapunten) in die
periode hét item was voor polemiserende dichters. Wanneer HP/De tijd in oktober
1999 met grote foto en kop op de voorpagina ‘De laatste dichters van de eeuw’
presenteert, valt in de mini-interviewtjes met de geselecteerde dichters op dat zij
50
het allemaal nodig vinden hun positie te bepalen ten opzichte van de podiumpoëzie.
Het lijkt er dus op dat er, naast het huwelijk tussen poëzie en podium, in het
Nederlandse poëziedebat van de jaren negentig geen serieuze (complexe,
omvangrijke) kwesties meer aan de orde gekomen zijn. Wel is er uiteraard zo links
en rechts een aantal stukken verschenen waarin eenlingen er blijk van geven welk
type poëzie zij waarderen. Ook dan wordt er vaak in termen van het poëticale
tweestromenland gedacht, waarmee nog steeds niet buiten de Maximale agenda
wordt getreden. Zo reflecteert Maria van Daalen (1994:65) in een prachtig
Revisor-essay op haar werk als onderdeel van ‘de twintigste-eeuwse hermetische
traditie’. Nergens wordt in polemische essays of kritieken het nieuwe of het deviante
van een poëtica geclaimd in ándere termen dan die van de
zuiver-onzuiverdichotomie. Ook niet in een naar aanleiding van Redbad Fokkema's
naoorlogse poëziegeschiedenis Aan de mond van al die rivieren (1999) door Elly
de Waard aangezwengelde discussie. Het debatje, dat op de kaft van De revisor
nogal enthousiast als ‘De poëtenstrijd’ werd aangekondigd, had overigens met
podiumpoëzie niets van doen.
In haar bespreking van Fokkema's boek constateert De Waard (1999) opgelucht
dat ‘de tijd der eenzijdige bewegingen’ in de poëziekritiek nu echt voorbij is. De
Waards verzuchting berust op een merkwaardig kortzichtige interpretatie van
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Fokkema's voorstel die naoorlogse poëzie die zich in de onzuivere traditie situeert
‘postmodern’ te noemen. Zij meent dat daarmee ‘die verfoeilijke polariteit van
anecdotisch-autonomistisch’ nu eindelijk overboord kan. Alsof de tweedeling
hermetisch-postmodern wezenlijk anders is dan tweedelingen als
hermetisch-anecdotisch of zuiver-onzuiver. De Waard, die schrijft vanuit een sterk
anti-experimentele agenda, blijft dan ook strikt antithetisch redeneren en neemt
daarbij een positie in die tegenover die van Pfeijffer staat, en op één lijn met de
Maximalen.
De Waard constateert dat het soort poëzie dat zij waardeert uit het licht gehouden
is door de Vijftigers (dat zijn in haar termen de ‘modernisten’, de ‘taalautonomen’,
51
of in Sötemanns opdeling de ‘zuiveren’). Ze is dan ook bijzonder gelukkig met de
manier waarop die ándere dichters uit de onzuivere traditie bij Fokkema opgevoerd
worden. Dat gebeurt in een hoofdstuk dat ‘Van kwade reuk tot wierrook’ heet: de
onzuiveren die lange tijd op weinig aanzien kon rekenen, zo is de suggestie, worden
nu bewierookt. Bovendien suggereert het etiket ‘postmodern’, dat Fokkema min of
meer in navolging van Marjorie Perloff op het werk van de onzuiveren plakt, een De
Waard welkome afrekening met het modernisme, dus met de ‘zuiveren’, de
‘taalautonomisten’. ‘Het wordt tijd dat we het modernisme met een hoofdletter M
gaan schrijven’, schrijft De Waard (1999:13), en dat het ‘wordt bijgeschreven als
een van de vele stijlen uit de twintigste eeuw die hun nut en tijd hebben gehad’.
Tenslotte plaatst De Waard één en ander nog in een persoonlijk perspectief door
op te merken dat in het programma van ‘haar’ Nieuwe Wilden in de jaren tachtig
‘veel stond dat rechtstreeks bij het postmodernisme onder te brengen is’. Hier klinkt
de blijdschap door van een ‘onzuivere’ schoolgangster die, met de geur van
Fokkema's wierook in de neus, het anti-hermetische pleidooi van De nieuwe wilden
(of: van Maximaal) nog eens dunnetjes overdoet.

4. Het einde van de poëziegeschiedenis?
De reacties op de door De revisor groots aangekondigde polemiek van De Waard
zijn flauwtjes. Piet Gerbrandy (1999) vindt dat zij haar tijd verdoet met het oprakelen
van een discussie waarop geen enkele poëzielezer zit te wachten. Ook Rob Schouten
(1999) is van De Waards aanzet tot gekrakeel niet onder de indruk. ‘Poëtenstrijd?
Welnee!’ heet zijn repliek, een titel die verwijst naar de Revisor-kop. ‘Het is weer
Rommelpot in 't Hanekot’, schrijft hij:
poëtenstrijd, dat riekt naar iets als Historikerstreit, en het drukt daarmee
het innige verlangen uit om een heuse fundamentele controverse in huis
te hebben gehaald.
Maar zulke controverses zijn er niet meer in de poëzie, meent Schouten. De Waard
voert een achterhoedegevecht. Door vast te houden aan de aloude oppositie,
‘anecdotici contra autonomisten’, doet zij alsof Lava en Zwagerman voor niks heb-
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ben geleefd. ‘Niets is minder waar’, schrijft Schouten, want:
wat je ook van de Maximalen kunt zeggen, ze spraken een onrust uit
jegens de saaie verstilling van veel autonomistische poëzie, die wel
degelijk werd opgepikt en zoiets als het morgenrood van het
postmodernisme werd. Resultaat: de oude kampementen zijn geruimd.
In dit citaat ligt veel besloten van wat Schouten ook al bij eerdere gelegenheden
52
heeft willen beargumenteren: Maximaal heeft voor een doorbraak gezorgd in de
Nederlandse poëzie door af te rekenen met de hegemonie van de hermetici; deze
doorbraak kan als de opmaat naar het postmodernisme worden gezien en dat
postmodernisme behelst het einde van de strijd tussen dichters (kampen) omdat
alles sindsdien in vrede naast elkaar kan bestaan.
Voordat ik de analyse van de recente poëtische ontwikkelingen zoals Schouten
die geeft in de volgende paragraaf (5) ter discussie stel, constateer ik dat zij door
veel commentatoren en dichters wordt gedeeld. Het idee dat een ‘poëtenstrijd’ in
het post-Maximale anything goes-tijdperk niet meer mogelijk is, is wijdverbreid.
Wanneer Rob van Erkelens (1999) in De groene Amsterdammer Van Goghs
bloemlezing Sprong naar de sterren bespreekt, constateert hij dat de daarin
opgenomen dichters zich nauwelijks strijdbaar opstellen. ‘Ze zetten zich niet af’,
schrijft hij: ‘waarom zouden ze ook? Alles kan, alles mag’. ‘De dichters zijn hun
clubkleuren kwijt’, constateert ook Maarten Doorman (1994). Van Duinhoven
(1995:13) ziet het al niet anders: ‘er is momenteel onder jonge dichters geen enkele
poëzie-opvatting die de andere probeert te verdringen’. En volgens Han van der
Vegt (2000:57) lijkt het erop ‘dat het binnen de Nederlandse poëzie verdomd moeilijk
53
is geworden om het met iemand oneens te zijn’.
Wie vindt dat er in de recente poëzie geen debat of discussie meer mogelijk (of:
nodig) is, zou daarvoor bevestiging kunnen vinden in een ‘manifestennummer’ dat
het tijdschrift De zingende zaag in 1994 publiceert. Redacteur/samensteller George
Moorman (1994:4) constateert in zijn inleiding dat het ‘tot hier en niet verder’-manifest
zijn beste tijd gehad heeft. Als hij al gehoopt heeft dat het aan een comeback toe
was, komt hij in het nummer bedrogen uit: alle Nederlandse dichters die bijdragen,
verzetten ze zich expliciet of impliciet (in de vorm, de ironie) tegen ‘het manifest’.
Zonder uitzondering onttrekken zij zich op een of andere manier aan het stramien
54
van het genre. Je zou uit deze reeks van meta-manifesten kunnen afleiden dat
het dichtersmanifest door veel dichters inmiddels tot de traditie van de vernieuwing
wordt gerekend, waarmee het als achterhaald in de literatuurgeschiedenis kan
55
worden bijgezet.
Deze interpretatie van het Zingende zaag-nummer zou helemaal passen in het
Schouteniaanse beeld van de huidige poëzie als conflictloos geheel waarin alle
mogelijke poëtica's vreedzaam naast elkaar bestaan; waarin polemiek alleen nog
maar als spelletje wordt bedreven. Er is geen serieus debat meer, zo luidt het breed
gedragen oordeel: wij hebben het eind van de poëtische polemiek bereikt (nog-
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maals: het staat nog te bezien of het een juist oordeel is of niet). En poëzie wordt
niet meer op poëticale nestgeur beoordeeld, maar slechts op ‘kwaliteit’ - een criterium
dat als universeel wordt voorgesteld. Wanneer bijvoorbeeld in oktober 1997 het
eerste nummer van het ‘tijdschrift met literatuur’ Bunker Hill verschijnt, laten de
redacteuren in het ‘Redactioneel’ weten dat het hier een nieuw tijdschrift betreft,
‘maar niet nieuw in programmatische zin’. Bunker Hill wil een tijdschrift zijn, geen
strijdschrift. Door het grote literaire aanbod, vindt de redactie, is het ‘niet langer
noodzakelijk sterk te staan voor wat je wilt en te bestrijden wat je hemeltergend
vindt’. Alles is er, niets hoeft zich meer een plaats te bevechten. Uit dit geweldige
aanbod wil de redactie vrij kunnen kiezen, los van elke (beperkende) poëtica en
slechts geleid door het verlangen naar ‘kwaliteit’: ‘wie “eclectisch” als enig
samenballend adjectief kan hanteren voor de boekenkast, moet Bunker Hill lezen’.
Bunker Hill wil geen nieuwe koers varen en ook in het ‘Redactioneel’ van het vijfde
nummer (1998) breekt de redactie zich ‘nog steeds [...] het hoofd niet over een
herverkaveling van het literaire landschap’, want in dit tijdschrift ‘zijn geen borden,
geen verboden en geen regels’.

‘Postmodernisme’?
Geen verboden, geen regels - het anything goes wordt in brede kring als
verworvenheid en bevrijding gepresenteerd. Zo stelt Van Gogh (1999:8) vast dat
de dichters in zijn bloemlezing zich niet meer afzetten tegen hun voorgangers om
daar kortweg een blijmoedige conclusie aan te verbinden: ‘zij zijn vrij’. Ook
Zwagerman beoordeelt het uitblijven van nieuwe poëticale botsingen na Maximaal
positief. Meermaals heeft geclaimd met zijn Maximale bentgenoten een overwinning
te hebben bewerkstelligd op de narrow mindedness van het denken in richtingen
en stromingen. Al in november 1988 (hij spreekt dan al over de Maximalen in de
verleden tijd) zegt hij: ‘wij wilden het fenomeen stroming op de hak nemen, maar
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dat begreep niet iedereen’. En in een recent Revisor-essay hekelt Zwagerman
(2001:78-79) het in zijn ogen nostalgische verlangen naar de tijd waarin de wereld
van de poëzie nog verdeeld was:
ongeveer zoals het zo'n kleine vijftien jaar geleden was, toen de
Maximalen het tegengeluid nog niet hadden laten horen en er een strenge
hiërarchie bestond [...]. Geef mij het huidige klimaat maar. [De] actuele
poëzie [wordt] bepaald door de veelvormigheid en vitaliteit waar de
Maximalen indertijd voor pleitten.
De ernstige wereld van de poëzie waartegen Zwagerman en zijn bentgenoten
omstreeks 1988 tekeer gingen, is kennelijk veranderd in een pretpark waarin niets
moet en alles mag. Een hiërarchie zou er niet meer zijn en het felle debat is door
de Maximalen ten grave gedragen. Ook de bijbehorende excommunicaties en
banvloeken worden niet meer uitgesproken.
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Niet alleen Schouten heeft in dit alles ‘het morgenrood van het postmodernisme’
gezien, ook de Maximalen zelf. Dalstra is in zijn Maximale kunst (1984) de eerste
die aan het Maximale streven naar democratisering van de poëzie de term
‘postmodern’ koppelt, waarna ‘het P-woord’ uit de kolommen van De Held niet meer
57
weg te denken is. Hetzelfde label wordt tezelfdertijd ook door Vlaamse dichters
als Dirk van Bastelaere, Erik Spinoy, Stefan Hertmans en Peter Verhelst geclaimd,
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maar aan beide zijden van de grens wordt het radicaal anders ingevuld. Het
intellectualistische postmodernisme van Van Bastelaere c.s. is een voornamelijk op
(Franse) filosofie en literatuurwetenschap gebaseerd stelsel van denkbeelden over
taal en maatschappij. De Nederlandse invulling van het postmodernisme klinkt een
stuk alledaagser en behelst een inbedding van werk en opvattingen in de
postmoderne tijd. De Maximalen gaan uit van een eerder Angelsaksisch
georiënteerde, (literatuur)sociologische theorie (anything goes) en koppelen hun
idee van postmodernisme aan een denken dat wel als End-ism wordt
59
gekarakteriseerd, een term die refereert aan de uiteenlopende theorieën waarin
het einde wordt geproclameerd van fenomenen als ‘de geschiedenis’ (zoals in
Fukuyama's The End of History and the Last Man) of ‘het project van de verlichting’.
Het Maximale End-ism behelst de proclamatie van het einde van de literaire
richtingenstrijd. Wij hebben het einde van de grote verhalen gehad, zo heet het, en
dus ook het einde van het literaire debat en het einde van de avant-garde. Voor de
Maximalen en hun sympathisanten is de discussie over poëzie in die zin gesloten
dat zij niet meer inzien waarom er nog voor één soort poëzie gestreden zou moeten
worden wanneer er voor alle soorten de ruimte is. Want dát is wat zij hun lezers
voorhouden, ook al is er weldegelijk een lyriek die zij afwijzen en ook al strijden zij
voortdurend voor stijging in de hiërarchie die zij achterhaald noemen. Maximale en
post-Maximale dichters als Zwagerman en Van Gogh maskeren hun eigen vooren tegenkeuren strategisch achter een als vanzelfsprekend gepresenteerde,
‘natuurlijke’ democratie.
Als het veld gemaaid is, hoef je je geen weg meer te banen door het koren, zo
lijken zij te denken. En bovendien: wat is er voor een dichter in postmoderne tijden
nog voor nieuws te bedenken? ‘Als je goed / om je heen kijkt / zie je dat alles /
gebeurd is’, zo varieert Zwagerman in Bekentenissen van de pseudomaan (2001)
op K. Schippers en hij noemt het gedichtje ‘Postmodern’. De post-Maximale poëzie
laat zich niet tot onderdeel van één traditie terugbrengen, zeggen de dichters die
haar maken. Zij is niet op één standpunt of poëtica vast te pinnen en die
ongrijpbaarheid wordt in het Nederlandse literaire debat als ‘postmodern’ betiteld.
In de woorden van Joost Niemöller (1987:11) in De held: ‘het postmodernisme slurpt
alles in zich op wat in haar buurt komt. Om meteen daarna van vorm te veranderen’.
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5. Mainstream en doxa: kritiek op de ‘postmoderne’ impasse
Maar is de door veel dichters en commentatoren gedeelde analyse van de recente
ontwikkelingen in de Nederlandse poëzie juist? Zijn uitspraken als ‘er is geen
overheersende tendens meer in de poëzie’; ‘alles kan tegenwoordig naast elkaar
bestaan’ en ‘literaire hiërarchieën zijn er niet meer’ in overeenstemming met de
realiteit, of geven ze blijk van een weinig kritische blik op de het huidige
poëzieklimaat?
Enkele individueel opererende dichters die zich in het post-Maximale poëziedebat
gemengd hebben, geloven inderdaad niet zo in de zegeningen van een zogenaamd
gedemocratiseerd poëzieklimaat. Zij zijn er allerminst van overtuigd dat alles naast
elkaar kan bestaan. Hoewel het hier als gezegd beslist niet om een groep of
beweging gaat, is wel vast te stellen uit welke hoek de wind waait. In tijdschriften
60
als het Nijmeegse Parmentier, dat zich regelmatig met ‘de marge’ identificeert, en
het Vlaamse Yang, dat evenmin binnen de Amsterdamse grachtengordel wordt
gemaakt, wordt de Nederlandse poëzie heel anders beoordeeld. Zo plaatst Rein
Bloem (1996:72) in Parmentier kanttekeningen bij het ‘alles kan en mag’ van wat
‘heilzame ontzuiling’ in de Nederlandse poëzie heet te zijn:
Zo eenvoudig is het niet. Ontzuiling leidt krantvast tot vervlakking, of het
nu in de paarse politiek is, in de nieuwsrubrieken of bij reality tv. Het
anders denken lost op in een steeds groter wordende inktvlek; die
oceanische reikwijdte krijgt de ondiepte van de Waddenzee [...]. Het is
nog erger: wil iets of iemand niet partij zijn van het centrum, dan zal en
moet hij naar de periferie verwezen worden [...]. Wat niet ligt in het
gedeelde gezichtsveld moet daaraan onttrokken worden. De pacificatie
van de poëzie is een whishful thinking, een leugenachtig beeld.
Voor het ‘anders denken’, uit naam waarvan Bloem hier spreekt, is binnen de
heersende ideologie van de ontzuilde ‘middenmoters’ geen plaats. Als representanten
van dat (gemarginaliseerde) andere denken in de poëzie noemt hij F. van Dixhoorn,
Lucas Hüsgen en Marc Kregting. Zij staan, vindt Bloem, ten onrechte als ‘volstrekt
onbegrijpelijk’ en als ‘rabiaat hermetisch’ te boek.
Ook Reugebrink verzet zich in hetzelfde tijdschrift (en elders) tegen de
schijndemocratie van het ‘libertaire’ en ‘post-literaire’ poëzieklimaat. Binnen de
‘zichzelf als postmodern verkopende context’ van de post-literatuur, schrijft
Reugebrink (1999:17) wordt deviante, moeilijke poëzie gelezen ‘als betrof het hier
nog min of meer avantgardistische literatuur’ die ‘op zijn best beschouwd [wordt]
als het achterhoedegevecht van hen die nog niet helemaal in de gaten hebben dat
de geschiedenis hen allang in het ongelijk gesteld heeft’. De poëzie, aldus
Reugebrink, loopt daarmee het gevaar te worden kaltgestellt. Waar de meeste
dichters er, al dan niet ontnuchterd, van uitgaan dat avant-gardistische pogingen
om met literatuur de wereld te veranderen op de geschiedenis zijn stukgelopen,
daar zoekt hij naar wegen om zich als dichter tóch met de ‘postmoderne’ werkelijkheid
te verstaan.
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Hij pleit voor een poëzie die nog wat probeert, die niet vies is van filosofie en zich
graag bemoeien wil met werkelijkheid, politiek en denken van haar tijd.
Een derde dichter die zich, onder andere in Parmentier, op vergelijkbare wijze
beijvert voor revitalisering (en repolitisering) van de poëzie is Kregting. Zijn analyse
van de situatie in de Nederlandse poëzie sluit aan bij die van Bloem en Reugebrink.
‘Door de wegbereiding der Maximalen’, schrijft hij, zou ‘het poëzieklimaat zodanig
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zijn dat alles weer kan. Niets is volgens mij minder waar’. Ook Kregting constateert
dat de valse slogan anything goes niet wegneemt dat er weldegelijk van sanctionering
sprake is, en dus ook van uitsluiting: ‘over de richels van het poëzielandschap hangt
mist’. Vrij Nederland-criticus en voormalig Maatstaf-chroniqueur Schouten, van wie
terecht is vastgesteld dat hij de enige constante factor is in de poëziekritiek van de
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afgelopen twee decennia, ziet hij als symptoom van het ‘repressief tolerante’
poëzieklimaat:
Poëziebeschouwing werd in haar one night stand-routine [die de
dagbladkritiek is] vooringenomen, terwijl ze, met wat vers brood en
uitgeperste sinaasappels, zorgvuldig lijkt. Van dit ‘OK’ gaat de poëzie KO.
Rob Schouten zie ik als symptoom van die ziekte: inkapseling. Ik heb er
geen probaat medicijn tegen. Eerder vrees ik dat de ziekte epidemische
vormen gaat aannemen.
Hebben deze dichters gelijk, is het anything goes van gezaghebbende critici als
Schouten inderdaad vals, of klinkt hier een verongelijkte klacht vanuit de marge?
Hoezeer dat laatste in met name Bloems bezwaar ook het geval lijkt te zijn (zijn
Parmentier-stuk vertoont trekken van een complottheorie), in Schoutens reactie op
de ‘poëtenstrijd’ van Elly de Waard blijkt dat de klacht niet helemaal ongegrond is.
Hoewel Schouten (1999) uit naam van ‘het postmodernisme’ verheugd verklaart
dat we de ‘uitgekauwde, allang onvruchtbaar geworden tegenstelling’ van anecdotisch
en hermetisch voorgoed voorbij zijn, schaart hij Bloem (‘waer bestu bleven?’), net
als Reugebrink en Kregting, in het hermetische kamp. Alleen de laatste twee zijn
nog actief, schrijft Schouten vervolgens, en hij karakteriseert ze als ‘bastaardzonen’
van een belegen traditie. ‘Onwrikbaar’ mendelen ze daar ‘hun stalen autonomistische
poëtica’ uit, hetgeen hij terzijde schuift als ‘vaag gemurmureer aan de randen van
het rijk’.
Als dit geen banvloek is! Het lijkt haast een verschrijving te zijn van de criticus
die als geen ander de belichaming van de Nieuwe Tolerantie in de poëzie wil zijn.
Reugebrink, die in 1988 ook voor Maximale voorman Zwagerman al het boegbeeld
was van alles wat je als dichter in Kouwenaars spoor fout kon doen, en Kregting,
dichter maar in 1999 ook verzorger van de poëziekroniek in De gids, worden hier
hardhandig de tempel uitgeknuppeld, om met Komrij te spreken. Ook wanneer
Schouten hier inderdaad min of meer per ongeluk van zijn alles-moet-kunnen-lijn
afwijkt, is zíjn metafoor misschien nog veelzeggender dan die van Komrij: wie
ternauwernood de schermutselingen aan de randen van het rijk zegt te kunnen
onderscheiden, situeert zichzelf in het centrum van dat rijk. Exoten dirigeert hij

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

362
zonder pardon naar de grenzen, waarmee hij het huiselijke gevoel van veiligheid in
het midden buiten gevaar stelt.
Het anything goes-adagium dat in de mainstream tot de postmoderne
verworvenheden wordt gerekend, wordt ‘aan de randen van het rijk’ gezien als de
maskering van een al dan niet bewuste cultuurpolitiek die allerminst op democratie
en veelvormigheid gericht is, maar die elke discussie over de schakering van (de
vastgeroeste machtsverhoudingen in) het literaire landschap onmogelijk maakt. Het
is inderdaad een schoolvoorbeeld van wat Bourdieu, in navolging van Barthes,
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‘doxa’ noemt: het door gezaghebbende actoren stilzwijgend gedeelde geloof in de
vanzelfsprekendheid van de (hun) sociale wereld. Anything goes is ‘een dogma dat
geen dogma genoemd wil worden’, zoals Van der Vegt (2000:58) de ideologie van
de meeste Nederlandse poëziecritici omschrijft: met de geëxpliciteerde dogma's
van de jonge Zwagerman van ‘Het juk van het grote Niets’ (1987) kon je het nog
oneens zijn, er was nog debat mogelijk. Maar het is nauwelijks mogelijk het oneens
te zijn met het verborgen dogma van iedereen die, net als de wat oudere Zwagerman,
vindt dat we sindsdien een grootse en moedige stap in de evolutie gezet hebben
door de Grote Recepten achter ons te laten.
In het centrum van het literaire ‘rijk’ gaat men er voetstoots van uit dat men
64
ruimdenkende beginselen is toegedaan. Volgens dichters als Bloem en Reugebrink,
maar ook Van der Vegt, Hüsgen, Arjen Duinker, Tonnus Oosterhoff en anderen,
werkt dat in de praktijk anders. Er heerst ‘een preliminair verbod op duisterheid en
onsamenhangendheid’, schrijft Kregting (1999:12) zelfs, en auteurs die zich daaraan
toch schuldig maken, gelden in het beste geval als ‘prettig gestoord’: ‘ze worden
onschadelijk gemaakt, terwijl in hun werk borrelende woede en verzet buiten
65
beschouwing blijven’.

6. Besluit: de toekomst van het poëziedebat
Dichters die zich een weg door het korenveld banen, streven naar erkenning. Maar
niet elke dichter die (nog) vanuit de marge opereert, stelt zich bij die erkenning
hetzelfde voor. De Maximalen speelden met het provocerende idee dat erkenning
voor een dichter meetbaar was aan media-aandacht en oplagecijfers. ‘Mijn ideaal
= 3 x Modaal!’ heet het in het gedicht ‘Stukken’, de bijdrage van Frank Starik
(1988:85) aan Maximaal, een uitspraak die ook uit de mond van een van de
personages in Zwagermans (sleutel)roman Gimmick! is op te tekenen. Hoe het ze
financieel verging, weet ik niet, maar een aantal van de centrale figuren uit de
Maximale beweging slaagden er betrekkelijk snel in de aandacht van de media op
zich te vestigen. Hoewel de mythe van de slechte ontvangst van de Maximale poëzie
66
door de dichters nadrukkelijk in leven werd gehouden, zijn er weinig dichters voor
wie zoveel krantenredacties hun kolommen openstellen als juist Zwagerman in zijn
‘Maximale jaren’.
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‘Erkenning’ betekende in het geval van de Maximalen dat zij steun kregen van
iedereen die de poëzie net als zij saai, elitair en academisch vond. Waar de klassieke
avant-garde zich namens de poëzie uitspreekt tegen de wereld, daar spreken de
Maximalen zich namens de wereld uit tegen de poëzie. Hoewel zij het scenario van
de zich succesvol manifesterende avant-gardebeweging voortreffelijk volgden Renato Poggioli (1968) zou er niets aan kunnen toevoegen: er was een bloemlezing
(Maximaal), een little review (De held), een rel ter provocatie van de gevestigde
orde (de emmer vis uitgestort over het hoofd van criticus Michael Zeeman) etcetera
-, vormden de Maximalen dus geen avant-garde in de klassieke zin. Deze dichters
kwamen niet in opstand tegen de als vanzelfsprekend beschouwde patronen en
gewoonten in cultuur en maatschappij. Zij geloofden ook niet (meer) dat de poëzie
daarvoor het geëigende medium was. ‘Ik denk dat de tijd voorbij is’, zei Zwagerman
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in 1988, ‘dat je met poëzie of met welke kunst ook de revolutie kunt prediken‘.
De Maximalen wilden stijgen in de hiërarchie van het systeem zonder dat zij het
systeem als zodanig, in zijn vooronderstellingen en/of in zijn functioneren,
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bekritiseerden om zo naar ingrijpende verandering ervan te streven. Ook de dichters
die zich ná Maximaal als voorman of spreekbuis manifesteerden, bekritiseerden
namens de wereld de poëzie. Inspelend op een gevoel van afkeer dat zij kennelijk
bij het publiek aanwezig achtten, hielden zij hun lezers of toehoorders voor dat
poëzie ook gewoon leuk kan zijn. Evenmin als de Maximalen was het de performers
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om ‘de revolutie’ te doen (een enkele uitzondering daargelaten), al wisten ook zij
over het algemeen vrij goed hoe zulke revoluties in het verleden werden verkondigd.
Een dichter als Ruben van Gogh, die zijn bloemlezing aanvankelijk Tonaal had
willen noemen, zag Sprong naar de sterren in bladen als HP/De tijd onthaald worden
als was het de langverwachte opvolger van Atonaal en hij had zijn ‘fifteen minutes
of fame’.
Buiten de schijnwerpers gaat intussen een ander soort dichters voort. De essays
van een gevestigd dichter als Kopland missen het polemisch elan van zijn jongere
collega's die nog een positie te bevechten hebben, maar zij gaan vaak bijzonder
diep in op het werk van evenmin polemiserende collega's als Esther Jansma, K.
Michel en Martin Reints (in Mooi, maar dat is het woord niet uit 1998, de boekuitgave
van een collegereeks aan de Groningse universiteit).
En de avant-garde? Terwijl in kranten en glossy's alles erop wijst dat zij dood is
en dat de nieuwe gardes in de poëzie zich vooral bezighouden met het maken van
‘gewoon leuke’ gedichten, is het een betrekkelijk deviant soort poëzie dat in de
laatste jaren door essayisten in de schijnwerpers wordt gezet. Niet in glossy's, maar
in de Nederlandse literaire tijdschriften, vanouds de plaats waar literaire avant-gardes
zich manifesteren. Huub Beurskens, Paul Bogaert, Arjen Duinker, Van Dixhoorn,
Peter Holvoet-Hanssen, Hüsgen, Kregting, Oosterhoff, Kees Ouwens, Gertrude
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Starink, Henk van der Waal - allemaal dichters aan wie in de afgelopen jaren meer
dan ééns waarderende essays gewijd zijn. Hoe uiteenlopend deze dichters
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ook mogen zijn, wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat hun poëzie in de
beschouwingen die erover verschijnen als problematisch ervaren wordt. ‘Arm
interpreterend brein’ heet bijvoorbeeld een essay van Oosterhoff (2000:89), waarin
hij laat zien hoe zulke dichters (hij noemt Van Dixhoorn, Kregting en Starink)
interpretatiekaders ‘aan flarden scheuren’. Hun werk wordt gelezen als de in
meerdere of mindere mate expliciete concretisering van een cultuur- of
maatschappijkritiek en de erin ‘borrelende woede’ (Kregting) wordt niet weggemoffeld,
maar juist uitgelicht. Klaarblijkelijk wordt er, ver weg aan de randen van het rijk, in
literaire tijdschriften nog vanuit gegaan dat een poëtische avant-garde nog weldegelijk
bestaanbaar is.
Hoe zou het maatschappelijk en literair subversieve karakter, dat alle avant-gardes
in het verleden gekenmerkt heeft, zich in onze ‘postmoderne’ tijd kunnen uiten? Het
is uiteraard een hachelijke onderneming uitspraken te doen over de toekomst van
de literatuur, maar het zou me niets verbazen wanneer díe vraag in het poëziedebat
van de komende jaren een belangrijke rol speelt. Dat zou dan een punt zijn dat door
71
de Maximalen ongewild op de agenda is gezet.
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Eindnoten:
1
2
3
4
5

Van Casteren 2001:11-12;15.
Kregting 1999:10.
Schouten in Van Casteren 2001:12.
Oosterhoff 2000:62.
De Vlaamse situatie laat ik, afgezien van enkele opmerkingen in paragraaf 4, buiten beschouwing.
Zie daarvoor de bijdrage van Van Dyck hierachter. In het onderzoek zijn de volgende bronnen
betrokken: 1. Nederlandse bijdragen aan de tijdschriften Bunker Hill, Bzzlletin, Dietsche Warande
& Belfort, De gids, De held, Hollands maandblad, Maatstaf, Millennium, Optima, Parmentier,
Poëziekrant, Tirade, Raster, De revisor, Surplus, Vrijstaat Austerlitz, Yang, De zingende zaag,
e

6

7
8
9
10

11
12

De XXI eeuw, 2. recensies en interviews in dag- en weekbladen zoals verzameld in LiteRom,
aangevuld met materiaal (o.a. columns) uit eigen knipselarchief (De volkskrant, Trouw, HP/De
tijd, Vrij Nederland, NRC, De groene Amsterdammer); en 3. boekpublicaties (van dichters of
critici) bij reguliere literaire uitgeverijen. Incidenteel is van meer marginale bronnen gebruik
gemaakt, maar systematisch onderzoek heb ik op dat terrein niet verricht.
Mij interesseren hier vooral de literaire claims op vernieuwing en de pogingen literaire conventies
te doorbreken. Ik teken daarbij aan dat ik de door De Waard in 1987 aangesneden
gender-kwesties (zie §2) grotendeels laat liggen.
Aldus een persbericht van de Universiteit Leiden: www.leidenuniv.nl/rubr/na/pb010.htm (20 juli
2002).
Zwagerman in Daan & Schiferli 1990:19.
Zwagerman in Gottlieb & Van Nieuwkerk 1988.
In de kritiek is Zwagerman dit wel verweten. ‘In zijn ijver om mei 1988 tot een datum in de
literatuurgeschiedenis te maken’, schrijft bv. Peters (1993), ‘slaat Zwagerman door naar het
potsierlijke’. ‘Les “Maximalen”’, schrijft ook Reugebrink (1994:465), ‘ne furent pas dès le départ
orientés vers la realité, mais vers la litterature elle-même. Ils traduisirent immédiatement leur
mécontentement en termes d'histoire de littérature’. Vgl. Elshout 1994:22 & Vergeer 1994:70.
Kuipers 1988. Ook Wauters (1995:251) wijst erop dat ‘marginaliteit’ in de imagebuilding van de
Maximalen een belangrijke rol speelde.
Zie bv. Boskma in Kuipers 1988 en Lava 1988:12.
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13 De tweedeling (die problematisch is: zie noot 47) is uiteraard niet nieuw in het poëziedebat van
de jaren tachtig. Brems (1998:144) noemt haar zelfs ‘een fundamentele factor [...] in de dynamiek
van de Nederlandse poëzie sinds het einde van de negentiende eeuw’.
14 Zie bijvoorbeeld ook Zwagerman 1988a:189. Niet ten onrechte wijst Niemöller (1988:20) erop
dat de term ongelukkig gekozen is.
15 Lava 1987:32
16 Zwagerman 1988a:191.
17 Lava 1988:11.
18 Sötemann 1985:77-94. Sötemann poëticale terminologie heeft ook buiten de academie veel
weerklank gevonden. Vgl. bv. Kopland 1998:8.
19 Boskma en Lava in Kuipers 1988. Sötemann (1985:80) constateert dat in de poëziebeschouwing
sinds Friedrich's Die Struktur der modernen Lyrik veel minder aandacht aan deze dichters is
besteed dan aan de ‘zuivere’ dichters. Deze literatuurhistorische observatie wordt door
Zwagerman c.s. zonder meer van toepassing geacht op de literaire actualiteit van de jaren
tachtig.
20 Zwagerman (1988a:185) toont zich hiervan bewust wanneer hij van Octavio Paz het principe
van ‘de traditie van de breuk’ overneemt.
21 Middag 1988. Vgl. Reugebrink 1994:455 & 2000:3.
22 Dalstra in Gottlieb & Van Nieuwkerk 1988.
23 Lava in Gottlieb & Van Nieuwkerk 1988.
24 Lava in Kuipers 1988 (mijn cursivering, TV).
25 Zwagerman 1990.
26 Zwagerman in Kuipers 1988.
27 Zwagerman in Gottlieb & Van Nieuwkerk 1988.
28 Wieg in Kuipers 1988a.
29 Wieg in Van Erkelens 1996.
30 Ook Andeweg (1998:38) constateert dat de poëtica's van de Maximalen en de Nieuwe Wilden
sterk op elkaar leken: ‘beide groepen vonden de poëzie te duf, te bloedeloos, te overacademisch’.
31 Het proefschrift van Meijer (1988) was hier het startschot voor levendige discussie en grote
voortvarendheid in het literaire genderonderzoek.
32 Wanneer bijvoorbeeld Brassinga in 1993 haar ‘verspreide stukken’ bundelt, komt in dat boek
geen enkele Nederlandse dichter(es) voor (Brassinga 1993). De enkele keer dat de Nederlandse
poëzie wél aan de orde is in tijdschriftbijdragen van dichteressen, gaat het eerder om blijken
van bewondering voor een bepaalde dichter (bijvoorbeeld Van Daalen 1994) dan om polemische
stukken. De laatste aflevering van De held in 1988 staat bol van de strijdvaardige stukken, maar
Van Harens bijdrage heet ‘Lievelingsgedicht’ (Van Haren 1988). Soepboer zegt het, met een
verwijzing naar de ambiteus-programmatische titel van een bloemlezing waarin zij zich, samen
met drie vrouwelijke collega's, enigszins buitenstaander voelt: ‘In onze gedichten wordt niet,
zoals bij de mannen, een sprong naar de sterren gemaakt’ (Soepboer in Neefjes 1999). Mooi
(en misschien tekenend) is ook een uitspraak van Van Haren (in Van Erkelens 1996): ‘ik vind
dat ik goede gedichten schrijf. Ik stuur ze de wereld in, en de wereld ziet maar wat ze ermee
doet’. Van Boven & Sicking (1993:19) constateren dat onder de groep schrijvers die zichzelf niet
poëticaal profileren (en die daarom een geringere kans hebben in literatuurhistorische handboeken
terecht te komen) relatief veel vrouwen zijn. Ook hier blijkt weer dat het debat over poëzie niet
geschikt is als (enige) uitgangspunt voor de geschiedschrijving van de poëzie.
33 Lava in Kuipers 1988.
34 Zie over podiumpoëzie ook Vergeer 2000, Vogelaar 2001 en de bijdrage van Mourits hiervoor.
35 Uit de door hem gekozen gedichten, schrijft Van Gogh in zijn inleiding (1999:11), ‘spreekt een
bravoure [...] die veel dichters ook op het toneel tentoonspreiden’. Sprong naar de sterren komt
inderdaad onmiskenbaar voort uit het voordrachtscircuit. In het verslag van de presentatie van
de bloemlezing in Vrij Nederland constateert de verslaggever: ‘jonge dichters in overvloed
vanavond, maar de sfeer is die van een reünie van ouwe makkers: men kent elkaar van de
festivals en optredens’ (Neefjes 1999). Vgl. Van Erkelens 1999. In Neefjes 1999 beaamt Van
Gogh de link met podiumpoëzie, waarmee uiteraard niet gezegd is dat De sprong naar de sterren
alleen als podiumdichters-bloemlezing is bedoeld. Vgl. de opmerkingen van Van Gogh hierover
in een recent interview (Ekkers 2002:65).
36 Opgemerkt moet worden dat ook in Vlaanderen actieve dichters als Holvoet-Hanssen, Declerq,
Bogaert, Van Bastelaere en Verhelst experimenteren met (al dan niet met muziek of lichtbeelden
aangeklede) voordracht van hun poëzie en dat zij in poëticaal opzicht ver van Van Duijnhoven
verwijderd zijn.
37 Ook niet-performers hebben wel gepleit voor meer aandacht voor de poëzie als voordrachtskunst.
Recent bijvoorbeeld De Vos (2002).
38 Van Duijnhoven, Def P. & Zwetsloot 1997:8.
39 Idem, p.9. Zie ook de uitlatingen van Van Duijnhoven in Burghoorn 1997.
40 Van Gogh 1999:10.
41 Van Duijnhoven 1997.
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42 Idem.
43 Tot geëngageerd avant-gardistisch elan leidt deze houding alleen bij Zwetsloot (2001:77), die
pleit voor ‘een radicale analyse over de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen van deze
tijd’.
44 ‘Het percentage poètes manqués is hoog’, merkt bijvoorbeeld Wigman (2001:37) op. En Van
Haren zegt kortweg: ‘die teksten zijn popteksten. Geen poëzie’ (Van Haren in Van Erkelens
1996). Critici zijn er ook niet zo zeker van dat het beroep dat podiumdichters doen op low culture
nu wel zo vreselijk nieuw is. Zo bedankt een ironische Komrij (2001:127) Van Duijnhoven er in
reactie op diens NRG-stuk hartelijk voor dat hij hem attent heeft gemaakt ‘op het bestaan van
de massacultuur en het nachtleven’.
45 Een substantiële reactie op Van Duinhovens pleidooi voor podiumpoëzie is van de Vlaming
Buelens (1999).
46 Pfeijffer 2000. Het stuk laat zien hoezeer polemiserende dichters invloed (willen) hebben op de
beeldvorming van hun werk: in recensies op Het glimpen van de welkwiek werd er zeer veelvuldig
naar verwezen.
47 Opgemerkt moet worden dat de in de kritiek doorgaans gelijkgestelde termen ‘onzuiver’ en
‘anecdotisch’ (beide als tegenpolen van ‘zuiver’, zie noot 13) traditioneel niet helemaal naar
dezelfde dichters verwijzen: ‘onzuiver’ zijn (experimenterende) dichters als Lucebert, Ter Balkt,
Claus - dichters die minder op verstaanbaarheid gericht waren dat de Maximalen wel wilden en ‘anecdotisch’ zijn (Tirade-)dichters als Emmens, Kopland, Herzberg - dichters die weer veel
minder ‘straatrumoer’ lieten klinken dan de Maximalen wilden.
48 Pfeijffer 2000:77.
49 Zo kan zijn hang naar het exuberante als kenmerk van een ‘onzuivere’ poëtica geïnterpreteerd
worden. In een toespraak bij gelegenheid van de presentatie van Pfeijffers tweede bundel, Het
glimpen van de welkwiek, zei Zwagerman na den jaar weer met dichten te zijn begonnen omdat
hij aan Pfeijffers debuut kon aflezen hoezeer de Maximale idealen inmiddels verwezenlijkt waren.
50 Kellerhuis 1999. De geïnterviewde dichters zijn: Van Duijnhoven, Van Gogh, Heytze, Peeters,
Pfeijffer, Schifferli, Stitou, Wigman.
51 Je kunt je (met Buelens 2000:39) afvragen of De Waard (maar ook: Zwagerman, Van Duijnhoven)
gelijk heeft wanneer ze beweert dat de ‘onzuiveren’ in Nederland steeds door de ‘zuivere’ norm
zijn gemarginaliseerd: ‘in de Nederlandse literatuurbeschrijving geldt steeds vaker Komrij's
bloemlezing als canon en daarin worden de taalautonomen bepaald niet overdreven gul
behandeld’.
52 Zie bijvoorbeeld Schouten 1991 & 1998.
53 Vgl. in dit verband ook de observatie van Van der Vegt (2000a:63) dat de meest canonieke
dichters van dit moment (Herzberg, Kopland) die positie bereikt hebben zonder polemische
stukken te schrijven, terwijl dat in het verleden (bv. bij de Vijftigers) wel anders was. Verzet tegen
dergelijke visies is te vinden bij Jan Kuijper (1994:25), die zich op historiografische gronden
keert tegen het idee dat er geen vernieuwingen of groepen meer zijn in de poëzie.
54 De bijdrage van Kregting (1994) heet niet ‘Manifest’, maar ‘21+1 manifest’ - zo deze bijdrage al
als een stellingname te interpreteren is, is deze ingebed in of verknoopt met 21 ándere. Bovendien
is zo ongeveer alles wat Kregting opschrijft citaat: oorspronkelijk kan de zich manifesterende
dichter klaarblijkelijk niet meer zijn. Kloos (1994) draagt bij met een gedicht zonder één
concreet-programmatische regel. Bij Ter Balkt (1994:34) klinkt een zekere vermoeidheid door:
‘wij hebben Tzara's en de Marinetti's avant-garde niet meer nodig’, constateert hij. Hüsgen (1994)
sluit zijn bijdrage weliswaar op verzoek van Moorman af met een ‘boodschappenlijstje’ van vijf
dingen waar hij vóór is en tégen (vóór de sublieme ervaring, tégen de roep om een avant-garde
etcetera), maar uit wat daaraan vooraf gaat, laat zich met de beste wil van de wereld geen
poëticaal programma afleiden, net zomin als uit de bijdrage van Duinker (1994).
55 Grüttemeier (1998:368) neemt de ‘skizzierte Diskrepanz zwischen dem postulierten Tod des
Manifests einerseits und der Existenz von Manifesten in postmodernen Zeiten andererseits’ tot
uitgangspunt van een interessante beschouwing over postmoderne manifesten.
56 Zwagerman in Kuipers 1988. Overigens zijn de frequentie en de verbetenheid waarmee
Zwagerman ook na 1988 met zijn ‘Maximale jaren’ en de beeldvorming daarvan bezig blijft niet
goed met deze uitspraak te rijmen.
57 Zie bijvoorbeeld ‘Postmodernism can make you blind’ (een bijlage van De held 4-2, 1988). Ruiter
(1991:269) signaleert naar aanleiding van dit manifest een ambivalente houding van de Maximalen
t.o.v. het postmodernisme.
58 Brems (1998:152) benadrukt desalniettemin de overeenkomsten tussen de Vlaamse en de
Nederlandse tachtigers. Zowel bij Van Bastelaere c.s. als bij de Maximalen signaleert hij een
verzet tegen ‘de dictatuur van de geest’ waar (aan beide zijden van de grens op verschillende
manieren) een nieuwe ‘levendigheid’ tegenover geplaatst wordt.
59 Vgl. Sim 1999:238.
60 Dat die ‘marge’ ook als geografisch gegeven wordt gezien, blijkt bv. uit de bijdrage ‘Dé marges’
waarin Vandevoorde (1996:3) pleit voor een poëzie die ‘niet meeloopt in de grachtengordel’.
61 Kregting 1999a:14-15. Vgl. 1999:40.
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62 Groenewegen 1999:8.
63 Bourdieu 1994:225-8;425.
64 Vgl. Gerbrandy's uitspraak in reactie op De Waard 1999: ‘toen ik [...] las dat ik als criticus een
verklaard aanhanger van één bepaalde richting zou zijn, viel mijn mond wijdopen van verbazing’
(Gerbrandy 1999:74).
65 Kregting schrijft dit naar aanleiding van Schoutens kritieken, maar hij had ook Komrij
(2001:98;100-102) als voorbeeld kunnen aanhalen. Ook díe poëziepaus presenteert niet direct
verstaanbare dichters als boodschaploze vertegenwoordigers van de ‘taaltalige taaldichters’,
voor wie hij kwalificaties hanteert als ‘pedant en pathetisch’ (Ouwens) of ‘ongevaarlijke gek’
(Oosterhoff).
66 Zwagerman spreekt van een door ‘bloeddorst’ gekenmerkt onthaal van ‘schimpscheuten en
scheldserenades’ (1992:204). Hij baseert deze indruk op een overzicht van quotes dat Lava in
1989 voor De Held samenstelde, waarin deze de truc hanteert die uitgevers toepassen in
flapteksten, maar dan omgekeerd: het is een aaneenschakeling van uit hun context gerukte
fragmenten, waaruit de indruk ontstaat dat Maximaal zeer negatief is ontvangen. Dat de critici
over het geheel genomen niet zo negatief waren, blijkt wel uit het feit dat Heijne (1988) bij de
critici van Maximaal een ‘Aafjes-complex’ kon signaleren.
67 Zwagerman in Kuipers 1988.
68 Spinoy (1994:111) spreekt in dit verband over ‘de esthetisering van de avant-garde’.
69 Wieringa 1997; Zwetsloot 2001.
70 Zie bv. Beurskens 1998, Rovers 2001 (over Kregting); Reugebrink 2002, de bijdrage van De
Roder hiervoor (over Duinker); Kregting 1998, Schouten 1998, de bijdrage van Groenewegen
hiervoor (over Oosterhoff); Vergeer 2002, de bijdrage van Joosten hiervoor (over
Holvoet-Hanssen); Bronzwaer 1998, Van Dijk 2002 (over Bogaert); Joosten 1993, Elshout 1997
(over Hüsgen); Kregting 2000, Peeters 2001 (over Van der Waal); Bloem 1995 (over Van
Dixhoorn); Middag 1996 (over Beurskens); Kregting 2001 (over Starink) en de essays in
Groenewegen 2002 over Ouwens. De in het publieke domein gevestigde dichtersnamen spelen
geen grote rol in de tijdschriftessayistiek. Wanneer aan het werk van meer ‘populaire’ en
toegankelijke dichters aandacht wordt besteed, is de toon eigenlijk steevast negatief: zie bv.
over Kopland: Van der Vegt 2000a; over Enquist: Bindervoet & Henkes 1996 en Reugebrink
1994; en over Rawie: De Vries 1996. Komrij is een van de zeer weinige door een groot publiek
gewaardeerde dichters over wie in tijdschriften positief getinte essays verschijnen (Van
Capelleveen 1994, Puthaar 2000).
71 Ik bedank Gillis Dorleijn, Jos Joosten en Gaston Franssen voor commentaar en suggesties bij
een eerder versie van dit artikel.
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Het schrijven van geschiedenis
Het Vlaamse poëziedebat sinds Twist met ons
Pieter Van Dyck
Inleiding: het ethische postmodernisme van Marc Reugebrink
In zijn essay ‘De schaapskooi van de post-literatuur’ stelt Marc Reugebrink dat er
in de Nederlandse literaire kritiek al geruime tijd een ‘verstoffelijkt’ of ‘versteend’
postmodernisme heerst. De oorspronkelijk ideologiekritische gedachte dat we in
1
het tijdperk leven van het einde van de grote verhalen wordt volgens Reugebrink
door de critici letterlijk genomen en verwordt zo zelf tot ideologie. Politieke en
ideologische verschillen worden weggemoffeld. In de literaire kritiek vertaalt zich
dat bijvoorbeeld in de neiging van critici om ‘op een evenredige manier’ aan alle
stromingen en strekkingen aandacht te besteden: realistische poëzie naast
neoromantische, neo-symbolistische naast autonomistische. Zo wordt het literaire
strijdtoneel omgevormd tot een soort speelplaats waar weliswaar wel eens een
robbertje gevochten mag worden, zolang men de glijbaan maar niet afbreekt en
niemand van het klimrek gooit. De politieke status-quo wordt behouden en
repolitisering van de literatuur wordt onmogelijk gemaakt:
Postmodernisme, zo heet het dan, lijkt de meest geschikte term om de
grote ‘ontnuchtering’ aan te duiden die gevolgd zou zijn op de mislukte de op ‘de realiteit’ of ‘de geschiedenis’ stukgelopen - pogingen van vooral
de avantgarde om met de literatuur de wereld te veranderen, en verwijst
derhalve naar de als feitelijk voorgestelde situatie waarin literatuur binnen
de maatschappij geen andere functie meer kan, en vooral mag hebben,
dan het bieden van enig amusement; niet meer kan en mag zijn dan een
2
soort waardenvrije esthetiek.
Postmoderne literatuur die zich heden ten dage nog beroept op avant-gardistische
principes wordt door literaire critici dan cynisch genoeg juist gelezen als een
achterhaalde en verouderde vorm van literatuur. Waarom immers nog strijden in
een tijd waarin strijd tot het verleden behoort en vrede en democratic een ‘feit’ zijn?
3
Reugebrink spreekt in dat verband van het tijdperk van de ‘post-literatuur’.
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Reugebrink haalt het optreden van de Maximalen aan het einde van de jaren tachtig
als voorbeeld aan. De literaire revolutie die de Maximalen ensceneerden mislukte
volgens hem vooral omdat de groep, ondanks al haar anti-academisme, vasthield
aan de academische opvattingen over normverandering als drijvende kracht achter
de literatuurgeschiedenis. Dat de Maximalen inhoudelijk weinig nieuws voorstonden,
maar eerder uit waren op een snelle aanvaarding door het systeem, sterkte volgens
Reugebrink de post-literaire critici in Nederland juist in hun overtuiging dat er in de
hedendaagse literatuur geen vernieuwing (of repolitisering) meer mogelijk is. De
4
laatste echte vernieuwingsbeweging zou dan die van de Vijftigers geweest zijn.
Voorbeelden van hoe literaire vernieuwing vandaag wél mogelijk blijft zijn voor
Reugebrink de dichters die hij ‘ethische postmodernisten’ noemt. Die dichters, aldus
Reugebrink, zouden zich in het huidige literaire klimaat niets aantrekken van wat
academici en geschiedschrijvers beweren over normverandering als motor van de
literatuurgeschiedenis. Tegelijkertijd schrijven ze poëzie die in de traditie van de
avant-garde wel degelijk de vernieuwing van de literatuur en het kritisch onderzoeken
van de werkelijkheid hoog in het vaandel draagt. Het ethische postmodernisme is
voor Reugebrink geen klassieke ‘stroming’ of ‘generatie’ die zich op dogmatische
wijze afzet tegen een vorige generatie om vervolgens weer afgelost te worden door
een volgende (de oude antagonisme-logica in de literaire geschiedschrijving, die
op zijn beurt weer gebaseerd is op de antagonisme-logica van de historische
5
avant-garde zelf):
Het [ethisch postmodernisme, PvD] gaat niet langer uit van de gedachte
dat de (literatuur)geschiedenis een project is met een begin- en een
eindpunt. Als men in de kritische bedoelingen van deze literatuur al zoiets
als een eindpunt meent te kunnen ontwaren (een ‘betere’ wereld dan de
huidige, bijvoorbeeld), dan blijkt het bij nadere beschouwing tot in het
6
oneindige verschoven te zijn.
Reugebrink stelt het ethische postmodernisme in de poëzie dus voor als een vorm
van poëzie die in een ‘statisch’ literair veld (waarin alle literaire opvattingen hun
eigen kleine hoekje krijgen toebedeeld) kritische vragen blijft stellen en voortdurend
de grenzen van de literatuur verlegt: ‘Het is literatuur die zichzelf voortdurend over
de rand duwt, die op formeel vlak kiest voor een voortzetting van het experiment en
op inhoudelijk vlak de waarheid ontmaskert die achter de ontmaskering van alle
7
waarheden schuilgaat. Die dus ook zichzelf ontmaskert’. Een voortdurende
avant-garde, als het ware, als gevecht tegen een voortdurend in stand gehouden
status-quo in het pretpark van de literatuur.
Nu kan Reugebrink zelf tot de groep van de ethische postmodernisten gerekend
worden. Zo werkte hij bijvoorbeeld mee aan het ‘Zeven poëtica's’-nummer van het
tijdschrift Yang, een van de belangrijkste publicaties in circa vijftien jaar Vlaamse
postmoderne poëzie. Dat wil zeggen dat we als historici op zijn minst voor-
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zichtig moeten zijn met wat hij schrijft over het postmodernisme. Uit wat volgt zal
namelijk onder andere blijken dat de postmoderne dichters graag hun eigen
geschiedenis schrijven: ze proberen een bepaald beeld te geven van de manier
waarop hun beweging is ontstaan en zou moeten beschreven worden. In wat volgt
zou ik dan ook graag aan de hand van enkele (vaak heel erg recente) publicaties
willen onderzoeken of Reugebrinks beweringen over het postmodernisme in de
poëzie wel overeenstemmen met de (Vlaamse) werkelijkheid (Reugebrink heeft het
namelijk tot op zekere hoogte wel degelijk ook over de Vlaamse literatuur); zijn
uitspraken zullen naast uitspraken van diverse actoren in het Vlaamse literaire veld
gelegd worden. Volledig kan dat natuurlijk niet gebeuren, en het doel van dit artikel
is zeker niet om een volledig beeld te geven van het hele poëziedebat in Vlaanderen
sinds pakweg 1985. Wel zou het gezien kunnen worden als een aanzet tot een
mogelijke uitgebreidere studie naar de manier waarop de postmoderne dichters
zichzelf in Vlaanderen als ‘beweging’ op de literaire landkaart plaatsten, alsook naar
de manier waarop ze hun eigen beeldvorming in de media verzorgden. Ik zal mijn
verhaal vooral toespitsen op wat ik zie als de eigenlijke postmoderne poëzie in
Vlaanderen: een stroming die in het midden van de jaren tachtig ontstond (en niet
al na de Tweede Wereldoorlog), en die sindsdien het Vlaamse poëziedebat zo goed
als volledig naar zich heeft toegetrokken. Dat komt overeen met wat Joosten en
Vaessens zien als een laatste, poststructuralistische en vaak sterk academisch
8
gerichte ‘fase’ van het postmodernisme in de poëzie. Die keuze heeft echter ook
als gevolg dat sommige delen van de recente Vlaamse poëziegeschiedenis - met
name vooral het reilen en zeilen van het ‘traditionele’ poëziecircuit tijdens de jaren
tachtig en negentig - onderbelicht zullen blijven. Dit is dus met andere woorden
géén exhaustieve studie van vijftien jaar Vlaamse poëzie; die opdracht laat ik graag
aan iemand anders over.

1. De eerste postmoderne ‘generatie’: trompe l'oeuil of werkelijkheid?
Niet alleen de Maximalen deden in de jaren tachtig een greep naar de literaire macht.
In Vlaanderen waren in de jaren tachtig enkele dichters actief die men later is gaan
beschouwen als een eerste ‘postmoderne generatie’. Ik heb het dan over Dirk van
Bastelaere, Erik Spinoy, Stefan Hertmans en Peter Verhelst, die alle vier hun eerste
bundel publiceerden rond het midden van de jaren tachtig: Vijf jaar (Dirk van
Bastelaere, 1984), De jagers in de sneeuw (Erik Spinoy, 1986), Obsidiaan (Peter
9
Verhelst, 1987) en Ademzuil (Stefan Hertmans, 1984). In wisselende bezettingen
werden door deze dichters ook gezamenlijk bloemlezingen uitgegeven: in 1985 Dirk
van Bastelaere en Erik Spinoy met Golden Boys, in 1987 de bloemlezing Twist met
10
ons en later, in 1993, de bloemlezing Plejade: zeven Vlaamse dichters. De
belangrijkste gezamenlijke actie (als men hier van een actie in de letterlijke betekenis
kan spreken) die deze dichters ondernamen, was de publicatie van hun poë-
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tica's in het al eerder genoemde ‘Zeven poëtica's’-nummer van Yang in 1990, dat
aan de eerste postmoderne ‘generatie’ een definitievere vorm gaf.
Marc Reugebrinks kritiek op Maximaal blijkt bij nader inzien een echo te zijn van
een in grote lijnen identiek verzet tegen Maximaal zoals dat eerder al werd verwoord
door Van Bastelaere en Spinoy. Van Bastelaere deed dat in het dankwoord dat hij
uitsprak toen hij in 1988 de Hugues C. Pernathprijs kreeg:
Een tijdje gelden [sic] ging in Nederland een aantal jonge dichters zich
luidkeels de Maximalen noemen. Dichters die het alleen niet konden,
probeerden het nu samen. Het geheel, zo dachten zij, zal wel meer waar
zijn dan de som van de delen. De macht van het getal, dachten ze en
Samen sterk!, maar de bloemlezing die deze literaire padvinders
uitbrachten onder de bijzonder subtiele titel Maximaal, stelde helemaal
NIETS voor. Want tien keer Nul blijft Nul. Zij het een nul van maximaal
11
formaat.
Erik Spinoy richtte zijn pijlen op de Maximalen in 1994, in een themanummer over
‘hedendaagse manifesten’ van het tijdschrift De zingende zaag. Spinoy beschouwt
de programmatische geschriften van de Maximalen als een vorm van esthetisch
postmodernisme (cfr. infra). Hij verwijt de Maximalen dat hun avantgardistische
houding slechts pose was, en dat het enkel hun bedoeling was zo snel mogelijk
door het literaire systeem aanvaard te worden. Het beroep dat de Maximalen doen
op de erfenis van de avant-garde is met andere woorden louter imitatie zonder
inhoud: ‘Zodra ze aan hun “programma” een werkelijke inhoud moeten geven, lijken
12
ze zeer in verlegenheid gebracht’.
Reugebrink, Van Bastelaere en Spinoy zitten dus op één lijn als het over de
Maximalen gaat. Nochtans zou het verkeerd zijn om dan maar te veronderstellen
dat de Vlaamse postmoderne dichters hun neus ophalen voor klassieke
avant-gardetactieken. Dat is namelijk helemaal niet zo. Een voorbeeld bij uitstek
zijn de verschillende ‘programmatische’ bloemlezingen die de postmoderne dichters
hebben uitgegeven. Het al vernoemde Twist met ons bijvoorbeeld: die in 1987
uitgegeven bloemlezing met onder andere teksten van Van Bastelaere en Spinoy
heeft niet alleen een polemische titel, maar is ook voorzien van een polemische
inleiding waarin Benno Barnard de vier gebloemleesde dichters als een nieuwe
generatie presenteert: ‘Hoewel Erik Spinoy en Dirk van Bastelaere al eens bij
marginale uitgevers hebben gedebuteerd, debuteren zij hier samen met Charles
13
Ducal en Bernard Dewulf nogmaals: als een generatie’. En verder: ‘Twist met ons!
Terwijl de gemiddelde Vlaamse dichter fleemt, hielen likt en zacht is voor elkander
14
[...], willen déze Vlaamse dichters antwoord, azijn en amok’. De bedoeling lijkt
duidelijk: groepsvorming, generatievorming, plaatsing in de avant-gardetraditie,
zelfverheerlijking ook.
Daarom is het opvallend dat Van Bastelaere zich amper één jaar na publicatie
het volgende over Twist met ons liet ontvallen:
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Toen Bernard Dewulf, Charles Ducal, Erik Spinoy en ikzelf in 1987 de
bloemlezing Twist met ons uitbrachten, wilde het publiek dit boekje per
se zien als de manifestatie van een nieuwe generatie, terwijl het onze
bedoeling was om een staalkaart te bieden van individueel talent. [...] Op
dit moment lopen er in Vlaanderen geen vier dichters rond die meer
verschillen dan wij. En ieder voor zich doen wij ons eigen ding. [...] Twist
met ons is bij mijn weten het eerste voorbeeld van een trompe l'oeuil-effect
in de Vlaamse literatuurgeschiedenis. [...] Twist met ons is voor mij dan
ook een bloemlezing waarna geen programmatische bloemlezingen meer
15
mogelijk zijn.
Het hoeft geen betoog dat deze uitspraak in groot contrast staat met het gewild
programmatische karakter van de bloemlezing, en dat het zeker niet enkel de schuld
van het publiek was dat Twist met ons gezien werd als een manifestatie van een
nieuwe generatie: zo werd de bloemlezing immers ook gepresenteerd. Er is destijds
16
heel wat kritiek geuit op Barnards inleiding bij de bloemlezing. Nochtans
accepteerden de meeste actoren in het literaire veld wel degelijk dat er hier sprake
was van een nieuwe ‘generatie’ in de Vlaamse poëzie; het generatieconflict werd
17
met andere woorden blijkbaar als een werkelijkheid ervaren. Bovendien heeft Van
Bastelaere, ondanks zijn verzet tegen de gedachte van een nieuwe ‘generatie’, wel
degelijk ook onder andere omstandigheden zijn medewerking verleend aan
groepsbloemlezingen. De titels van de bloemlezingen Golden Boys en Plejade (met
een, weliswaar ironische, verwijzing naar de Pléiadegroep uit het Frankrijk van de
zestiende eeuw) geven aan dat het generatiedenken bij de postmoderne dichters
wel degelijk een belangrijke rol speelde.
Reugebrink beweert van de poëzie van de ethische postmodernisten dat die
zichzelf niet meer op de klassieke manier als nieuw of vernieuwend presenteert en
18
dat ze dus niet vervalt in het oude anti-traditionalisme van de avant-garde:
Inmiddels is duidelijk dat er gedichten worden geschreven die zich niet
aan het voorgeschreven schema houden. Er wordt door Duinker, Van
Haren, Michel, Oosterhoff, Lampe, Van Lier, Van Dixhoorn, Bogaert,
Kregting, Van Bastelaere, Spinoy en Holvoet-Hanssen, om er enkelen te
noemen, poëzie geschreven die, hoe verschillend ook, door de dichters
niet als ‘nieuw’ in de gebruikelijke zin van het woord wordt gepresenteerd
en die zich dus ook niets lijkt aan te trekken van wat de
19
literatuurbeschouwing in dezen voorschrijft.
Ook deze stelling is betwijfelbaar. Het is waar dat een heleboel van de hier
opgesomde dichters hun eigen poëzie niet of nauwelijks door middel van poëticale
of polemische teksten hebben voorgesteld als ‘vernieuwend’. Nader onderzoek wijst
echter uit dat de postmoderne dichters van de eerste generatie dat wél op een vrij
consistente manier hebben gedaan. In zijn poëtica ‘Rifbouw (een klein abc)’ wees
Van Bastelaere bijvoorbeeld ongeveer alle andere poëzieopvattingen van de hand
als zijnde ‘regressief’, en nam daarmee een typische avant-gardehouding aan: ‘[...]
the sudden conviction that all preceding art, from classical antiquity to the eve of
20
our day, had been nothing but a waste of time’. Bij Van Bastelaere:
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Anders dan het modernisme dat het verloren paradijs (van voor de
zondeval, voor het bewustzijn, het ontstaan van de taal) wou herwinnen
bij middel van de stilte of de destructie van de taal, of de neoromantiek
die het paradijs van het verleden een ogenblik lang opriep in het gedicht
of het neorealisme dat de werkelijkheid zag als het paradijs waarmee het
wou samenvallen in een transparante, per definitie onliteraire taal in
tegenspraak met de metaforische aard ervan, verwezenlijkt voor Van B.
het paradijs zichzelf in de ongekende betekenismogelijkheden van het
gedicht (de tekst). Het paradijs is een tuin met zich steeds verder
splitsende paden. Het is geen regressief verlangen naar een voorbewuste
staat waarin het subject met de wereld samenvalt, het is een staat van
21
hyperbewustzijn [...].
Ook Spinoy verzette zich in zijn poëtica tegen traditionele literatuuropvattingen, zij
het veel minder categoriek dan Van Bastelaere. Met name het realisme moet het
22
bij Spinoy ontgelden, terwijl de traditie van de avant-garde omhelsd wordt. Typisch
voor de anti-traditionalistische houding van de postmodernen is misschien wel het
feit dat Van Bastelaere in een themanummer van Yang over Hugo Brems (een
traditionele criticus die voor de meeste postmoderne dichters en critici een
geliefkoosde schietschijf was) Brems' literatuuropvattingen letterlijk naar de oertijd
23
verwees als zijnde ‘wat de Cro Magnon over poëzie dacht’.
Oppervlakkig gezien bestaat er dus geen groot verschil tussen de manier waarop
de Maximalen en de eerste postmoderne dichtersgeneratie in Vlaanderen zichzelf
presenteerden. Beide bewegingen gebruikten avant-gardeachtige tactieken om hun
24
plaats in de literatuur op te eisen. Nochtans kan de Maximale revolutie in Nederland
een mislukking genoemd worden, terwijl het Vlaamse poëzielandschap ondertussen
zo goed als volledig is ‘gepostmoderniseerd’. Het verschil tussen de twee bewegingen
ligt waarschijnlijk dan ook vooral op inhoudelijk en institutioneel vlak.
Terwijl men Maximaal in navolging van Peter Bürger zou kunnen beschouwen
als een voorbeeld van ‘neo-avant-garde’ of ‘post-avant-garde’ (een stroming die de
oorspronkelijke avant-gardekunst imiteert zonder er dezelfde politieke lading aan
25
te geven), moet men bij de eerste generatie Vlaamse postmoderne dichters
misschien eerder spreken van een ‘academisering’ van de avant-garde. Maximaal
26
verzette zich expliciet tegen wat zij het ‘academisme’ in de poëzie noemden. De
Vlaamse postmoderne dichters hadden daarentegen twee en een halve academicus
in de eigen rangen (zowel Spinoy als Hertmans hebben inmiddels een academische
loopbaan uitgebouwd, en niemand zal er denk ik bezwaar tegen hebben als ik Van
Bastelaere een halve academicus noem - de uitdrukking is niet ironisch bedoeld).
De postmoderne Vlaamse poëzie was dan ook helemaal geen anti-academische
reactie tegen een vermeend academisme in de poëzie. In feite betekende de
doorbraak van de postmoderne poëzie in Vlaanderen zelfs tegelijkertijd een
doorbraak voor een nieuw academisch gedachtegoed in zowel de poëzie zelf als
in de poëziebeschouwing (en dan heb ik het vooral over denkrichtingen zoals
deconstructie en poststructuralisme, die vanaf 1975 behoorlijk aan invloed hadden
gewonnen bij een jongere generatie Vlaamse academici). Aan het einde van de
jaren tachtig en in het begin van de jaren
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negentig ontstond er dan ook - gelijktijdig met de opkomst van de eerste generatie
postmoderne dichters - een generatie postmoderne poëziecritici en - recensenten
(ik denk dan onder andere aan Hans Vandevoorde, Erwin Jans, Jean-Paul den
Haerynck en Jos Joosten). Dat is dan ook wat er meer dan waarschijnlijk voor
gezorgd heeft dat de postmoderne ‘coup d'état’ in Vlaanderen geslaagd mag worden
genoemd, terwijl het lawaai van de Maximalen gedoemd lijkt om een voetnoot in de
poëziegeschiedenis te worden, ook al hebben sommige van de Maximalen een
mooie literaire carrière uitgebouwd. In tegenstelling tot de Maximalen slaagden de
postmoderne dichters er in Vlaanderen in om inhoudelijk een werkelijk nieuwe manier
te ontwikkelen om poëzie te schrijven, te lezen én te beoordelen. Bovendien slaagden
ze erin rond zich een groep mensen te verzamelen die de nieuwe principes
verdedigden tegen de meer conservatieve krachten in de Vlaamse poëzie. Op die
manier werd de postmoderne vernieuwing zo goed als overal in het literaire veld
een feit: op het vlak van de poëzie zelf, op het vlak van de poëziebeschouwing, én
op de universiteiten.
De gevolgen van deze ‘postmodernisering’ van het poëzielandschap zijn in de
praktijk voelbaar. Zo is het opvallend hoe er regelmatig Nederlandse postmoderne
dichters en critici naar Vlaamse tijdschriften uitwijken om er hun beklag te doen over
het Nederlandse literaire landschap. Marc Reugebrink is daar een voorbeeld van,
en recent publiceerde ook Marc Kregting in Dietsche Warande & Belfort een artikel
waarin hij het Vlaamse literaire klimaat positief waardeerde: ‘Hoewel mandarijnen,
wolven en narren zich overal bevinden, zijn Belgen inmiddels beter geëquipeerd
[dan Nederlanders, PvD]. Bevlogen jonge academici zonder vrees voor intellectualiteit
die in Nederland zwaarwichtigheid heet, zelfs professoren recenseren nieuwe
27
boeken’. Het levensgrote verschil tussen het Nederlandse en het Vlaamse
poëzieklimaat is een oud zeer en werd in 1991 al door Van Bastelaere gesignaleerd;
hij noemde de Nederlandse kritiek een ‘[...] door het Hollandse realisme, het
Angelsaksische empirisme en dogmatische classificatiedrift [...]’ geteisterde kritiek,
28
‘(en deze tendensen zijn echt zo nefast als ze klinken)’.
Omgekeerd is het dan weer geen toeval dat de Vlaamse dichteres Lut de Block
in een recent interview in de Poëziekrant klaagt over een negatieve waardering van
haar poëzie in Vlaanderen, die in contrast staat met een uiterst positieve waardering
in Nederland (De Block schrijft vrij traditionele, romantisch getinte poëzie met een
29
vleugje taalautonomie erin verwerkt). Je zou, gezien vanuit het standpunt van
traditionelere dichters en critici, inderdaad kunnen stellen dat de traditionele
(nietpostmoderne) poëzie en poëziekritiek in Vlaanderen momenteel zelfs een beetje
‘onderdrukt’ wordt. Dat is zowat de omgekeerde wereld wanneer je het vergelijkt
met het poëzieklimaat waarin de postmoderne dichters debuteerden: een klimaat
waarin een neorealistisch-neoromantisch dichter als Herman de Coninck en een
criticus als Hugo Brems de bepalende figuren waren in de Vlaamse poëzie, en
niemand echt zat te wachten op een nieuwe generatie dichters. Het lijkt op dit
moment een ver verleden, maar in 1984 (het jaar waarin Van Bastelaere debuteerde)
werd het Nieuw
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Wereldtijdschrift opgericht (als verderzetting van het Nieuw Vlaams Tijdschrift). Het
was het privé-troetelkind van Herman de Coninck, en het volstaat om Benno Barnards
poëziebijdragen uit de eerste jaargang van het tijdschrift te lezen om te beseffen
dat de literaire smaak in Vlaanderen in vijftien jaar tijd zeer ingrijpend geëvolueerd
is. In feite waren mensen als Herman de Coninck en Hugo Brems het voorbeeld bij
uitstek van wat Reugebrink ‘post-literaire’ critici zou noemen. In hun voorwoord bij
de bloemlezing De 100 beste gedichten van deze eeuw staat bijvoorbeeld te lezen:
‘Honderd lievelingsgedichten. Dit is geen polemische bloemlezing, waarin één
30
poëzie-opvatting andere probeert te verdringen’. Geen toeval dus dat er ondanks
de poëticale meningsverschillen in de bloemlezing wel degelijk een plaats was
gereserveerd voor enkele gedichten van Van Bastelaere, Spinoy en Hertmans. De
postmoderne dichters wilden echter méér dan enkel een plaatsje naast de anderen:
ze pakten een criticus als Hugo Brems vrij stevig aan, schreven essayistische en
poëticale teksten, en toen Herman de Coninck in 1997 overleed, was de positie van
de ‘oude garde’ al danig verzwakt. In het jaar 2000 ging ook het Nieuw
Wereldtijdschrift zelf ter ziele. Sindsdien is er in de grotere Vlaamse literaire
tijdschriften nog nauwelijks aandacht voor het soort poëzie waar De Coninck en de
zijnen voor stonden (en dat ging van neorealisme over neoromantiek tot een vorm
van ‘getemperd’ - lees: gecanoniseerd, niet provocatief - modernisme). Enkel in de
Poëziekrant en in Ons Erfdeel krijgt die poëzie nog een forum - maar ook daar krijgt
de postmoderne poëzie meer dan haar deel van de aandacht. Bovendien moet men
vaststellen dat er zo goed als geen debat meer wordt gevoerd over de traditionele
poëzie: ze is er nog steeds, dat wel, maar er worden nauwelijks nieuwe ideeën rond
ontwikkeld. Bovendien krijgt het handjevol critici dat zich wél nog met de traditionele
poëzie bezighoudt (Yves T'Sjoen, Koen Vergeer) meer dan behoorlijk de wind van
voren.
Het lijkt me dan ook zeker niet al te gek om - in weerwil van de nog steeds
strijdbare en avant-gardistische retoriek van dichters als Van Bastelaere - te opperen
dat de eerste generatie postmoderne Vlaamse dichters in Vlaanderen inmiddels zo
goed als gecanoniseerd is. Van Bastelaere is een centrale figuur in de Vlaamse
poëzie geworden en heeft met zijn essays en zijn poëzie een nieuwe wind door het
poëzielandschap doen waaien. Afwisselend worden zijn bundels Pornschlegel en
andere gedichten uit 1988 of Diep in Amerika uit 1994 beschouwd als mijlpalen in
31
de Vlaamse poëziegeschiedenis. Bovendien kregen alle vier de genoemde dichters
uit de ‘eerste generatie’ ondertussen al een of meerdere belangrijke literaire prijzen,
zij het niet altijd voor hun poëzie. En zoals dat doorgaans met nieuwe bewegingen
gebeurt: de oorspronkelijke protagonisten zijn inmiddels hun eigen weg gegaan.
Momenteel zou men zelfs kunnen spreken van een richtingenstrijd tussen de
‘ethische postmodernisten’ (met als centrale figuur Van Bastelaere) en de ‘esthetische
postmodernisten’ (met onder meer Verhelst). De discussie tussen die twee groepen
gaat vooral over de ‘goede’ manier om postmoderne poëzie te schrijven. Van
Bastelaeres verwijt aan schrijvers als Verhelst is dat ze de postmoderne poëzie
herleiden tot louter woordkunst: ‘Voor hen is retorisch vuurwerk belangrijker dan
het (al dan niet impliciete)
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kritische discours dat de authentieke postmoderne poëzie voedt, en haar tegelijk
32
aan de wereld en de geschiedenis bindt’. Het uiteindelijke verwijt is dan dat dit
‘esthetisch postmodernisme’ zou toegeven aan de eisen van de gehate commercie:
Het gevolg van dit alles is een esthetisch postmodernisme, dat in onze
contreien vooral hoogtij viert in een tijdschrift als DWB, waar hoofdzakelijk
esthetische trends als lichamelijkheid, cybercultuur, religiositeit en
crossover elkaar opvolgen. Dat is een postmodernisme waarvoor ik
bedank, omdat het naadloos aansluit op de commerciële imperatieven
van onze cultuur. Het postmodernisme dat mij interesseert is een ethisch
postmodernisme, dat onderzoekt in hoeverre de kritische rationaliteit ons
in staat stelt om, zelfs in poëzie, de machtsverhoudingen en hun
33
representatie in de taal te onderzoeken en te ondermijnen.
Het is duidelijk dat deze strijd tussen ‘ethische postmodemisten’ en ‘esthetische
postmodemisten’ niet enkel over literatuur gaat, maar ook over tijdschriftenpolitiek
en dus om posities in het literaire veld. De term ‘esthetisch postmodernisme’ is, zo
blijkt wel uit het bovenstaande, allesbehalve een neutrale term: ‘esthetisch’ en
‘ethisch’ worden tegen elkaar uitgespeeld, zodat de term ‘esthetisch’ in feite de
34
connotatie ‘onethisch’ heeft gekregen.

2. De tweede postmoderne ‘generatie’: eeuwige vernieuwing of
epigonisme?
Marc Reugebrink beweert dat het ethische postmodernisme niet langer uitgaat van
de gedachte dat de literatuurgeschiedenis een project is met een begin- en een
35
eindpunt. Nochtans hebben we in de vorige paragraaf vastgesteld dat de eerste
postmoderne generatie (vooral bij monde van ethische postmodernisten als Van
Bastelaere en Spinoy) in Vlaanderen vrij systematisch alle andere vormen van
poëzie naar het verleden verwees en zichzelf (vaak impliciet) uitriep tot de enige
vernieuwende, kritische, volgens de principes van de avant-garde werkende stroming
in de poëzie. Men zou dan ook kunnen concluderen dat deze postmoderne dichters
zichzelf via een omweg tóch voorstellen als het ‘eindpunt’ van de
literatuurgeschiedenis. Door zichzelf op te werpen als de enige vernieuwende
stroming sluiten de ethische postmodernisten in Vlaanderen immers elke vernieuwing
ná hen uit - tenzij die vernieuwing op zijn beurt ‘postmodern’ kan genoemd worden.
Want een vorm van literatuur die, met de woorden van Reugebrink, ‘zichzelf
voortdurend over de rand duwt, [...] op formed vlak kiest voor een voortzetting van
het experiment en op inhoudelijk vlak de waarheid ontmaskert die achter de
36
ontmaskering van alle waarheden schuilgaat’, is in het statische, post-literaire
landschap tot het einde der tijden gedoemd en uitverkoren om de meest
vooruitstrevende (en de enige vooruitstrevende) poëzie te zijn. Het door de
postmodernen impliciet geponeerde ‘eindpunt’ van de poëtische ontwikkeling is in
dit geval dan de definitieve stasis van het literaire veld, waarbinnen één stroming
(het ethisch postmodernisme zelf) de formele en inhoudelijke ver-
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nieuwing als principe zou blijven huldigen.
Het paradoxale van die situatie wordt duidelijk bij wat we de ‘tweede postmoderne
generatie’ dichters zouden kunnen noemen, al is het woord generatie in dit geval
niet al te letterlijk bedoeld. Ik heb het dan over een verzameling Vlaamse dichters
die in de tweede helft van de jaren negentig debuteerde, dat wil zeggen toen de
‘postmodernisering’ van de poëziebeschouwing in Vlaanderen al bijna een feit was.
Paul Bogaert debuteerde in 1996 met de bundel Welcome Hygiene, gevolgd door
Miguel Declercq (Person@ges, 1997), Peter Holvoet-Hanssen (Dwangbuis van
Houdini, 1998), Paul Demets (De papegaaienziekte, 1999) en Jan Lauwereyns
37
(Nagelaten sonnetten, 1999). Ik selecteer déze vijf dichters omdat het tijdschrift
Dietsche Warande & Belfort ze in 2000 in een ‘poëtica-nummer’ bijeenbracht onder
de noemer ‘kopgroep van de Vlaamse dichters’ met de vraag om hun poëticale
38
opvattingen te expliciteren. Het was een duidelijke poging van Dietsche Warande
& Belfort om 10 jaar na het ‘Zeven poëtica's’-nummer van Yang een ‘tweede
39
postmoderne generatie’ in het leven te roepen.
Nochtans mislukte dat poëticanummer, vooral omdat de meerderheid van de
gevraagde dichters blijkbaar niet echt geneigd was zijn poëticale principes aan het
publiek mee te delen. Paul Bogaert schreef bijvoorbeeld onomwonden: ‘Niets in mij
heeft zin om een tekst te schrijven over wat of hoe ik wil schrijven. Het lijkt mij op
40
dit moment nergens voor nodig’. Het valt niet te ontkennen dat de dichters die
Dietsche Warande & Belfort samenbracht door de bank genomen wel degelijk de
interessantste zijn uit de late jaren negentig in Vlaanderen. Maar hun onvermogen
of onwil om een poëtica te formuleren maakt duidelijk dat we hier met een heel
nieuw fenomeen te maken hebben: een verzameling dichters die debuteert wanneer
de eigenlijke strijd al gestreden is. Moest de eerste generatie postmoderne dichters
in Vlaanderen nog opboksen tegen een poëziebeschouwing die niet aangepast was
41
aan de nieuwe poëzie, de dichters die op het einde van de jaren negentig debuteren
doen dat wanneer het postmodernisme de norm is geworden en ze in de praktijk
zelfs door de eerste generatie postmoderne dichters en critici beoordeeld worden.
Ook hier valt bijvoorbeeld de rol op van Van Bastelaere, die af en toe voor De Morgen
recensies schrijft waarin hij een bepaald ‘postmodern’ poëziedebuut expliciet
goedkeurt of afkeurt. Zo beschuldigde hij Paul Demets bijvoorbeeld van epigonisme
(een fenomeen dat je zou kunnen zien als een onplezierig neveneffect van het
42
ontstaan van een ‘tweede generatie’) en ‘esthetisch postmodernisme’ (cfr. supra).
De postmoderne Vlaamse poëziekritiek ziet zich dan ook voor een netelig probleem
geplaatst: alle ‘vernieuwende’, ‘interessante’ poëzie die in de nasleep van de eerste
postmoderne dichters verschijnt moet bijna noodgedwongen van het etiket
‘postmodern’ voorzien worden. Dat is immers het enige etiket dat nog de connotatie
‘vernieuwend’ met zich meedraagt; er is op dit moment geen enkele poëzieopvatting
die ‘nog vernieuwender’ zou kunnen zijn dan de (ethisch-)postmoderne. Het is
natuurlijk een beetje ironisch dat juist een stroming als het postmodernisme, dat
doorgaans juist tegen een al te snelle categorisering gekant is, zich voor zo'n pro-
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bleem geplaatst ziet. In elk geval is het maar zeer de vraag of bijvoorbeeld de poëzie
van dichters als Peter Holvoet-Hanssen of Jan Lauwereyns wel met recht en reden
‘postmodern’ genoemd kan worden.
Nog duidelijker is de paradoxale situatie voor de postmoderne poëzie in
Vlaanderen wanneer we zien hoe postmoderne dichters van de eerste generatie er
zich proberen te verzetten tegen hun eigen canonisering en recuperatie door het
systeem. Dat Van Bastelaere niet zo lang geleden samen met onder andere Spinoy
een nieuw, marginaal literair tijdschrift met de titel Freespace Nieuwzuid heeft
opgericht mag - in het licht van de ‘normale’ gang van zaken in een
literatuurgeschiedenis - bevreemdend genoemd worden (Van Bastelaere en Spinoy
begonnen hun literaire loopbaan begin jaren tachtig op de traditionele manier: met
43
een door henzelf opgericht ‘little review’ met als titel RIP). In een recent interview
in de Poëziekrant zei Van Bastelaere dat hij zich ‘zeker niet gerecupereerd’ voelde,
ondanks het feit dat hij net de Driejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Poëzie had
44
gekregen. Zo wordt ook duidelijk dat een concept zoals Reugebrinks ‘ethisch
postmodernisme’ met de nodige omzichtigheid gebruikt moet worden: de fictie die
het creëert (een eeuwig zichzelf vernieuwende, nooit ‘recupereerbare’ literaire
stroming) is niet alleen een gekleurde weergave van de realiteit (en tot op zekere
hoogte zelfs in tegenspraak ermee), maar lijkt ook een actieve poging om de
recuperatie en canonisering van het postmodernisme te verhinderen. Of dat een
positieve of een negatieve zaak is, hangt dan natuurlijk af van de positie die men
45
zelf in het literaire veld inneemt.

3. ‘Beyond postmodernism’?
Verschillende elementen wijzen erop dat het poëzieklimaat in Vlaanderen op dit
moment in een overgangsfase zit, al is het natuurlijk veel te vroeg om daar op een
bevredigende manier uitspraken over te doen. Maar er zijn wel enkele interessante
tendensen te signaleren.
Eerder in dit artikel stelden we dat de eerste generatie postmoderne dichters zo
goed als gecanoniseerd is en dat de poëziebeschouwing in Vlaanderen zo goed
als volledig ‘postmodern’ gericht is. Een tweede vaststelling is dat de Poëziekrant,
jarenlang een van de meest conservatieve literaire bladen in het Vlaamse literaire
landschap, sinds kort opvallend meer aandacht besteedt aan de postmoderne poëzie
46
dan vroeger. Een derde vaststelling is dat het tijdschrift Yang, dat als de motor
kan worden beschouwd van de postmoderne doorbraak en waar postmoderne
dichters en critici eind jaren tachtig en begin jaren negentig een forum kregen om
hun vernieuwing van de literatuur door te voeren, in 2000 in een nieuwe redactionele
verklaring juist de wens te kennen heeft gegeven om ‘beyond postmodernism’ te
47
gaan. Dat uitgerekend Yang die stap zet is uiteraard significant, al is het maar de
vraag of er ondertussen al een echt vernieuwende impuls van het blad is uitgegaan.
Een vierde en laatste vaststelling is misschien dat er de laatste tijd een stijgende
interesse
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waarneembaar is uit academisch Nederland, een interesse die gepaard lijkt te gaan
met de min of meer expliciete wens om het postmodernisme in de poëzie als
beweging literair-historisch te beschrijven. Niet alleen de hier gepresenteerde
verzameling beschouwingen is daar een voorbeeld van, ook een eerder in
Nederlandse Letterkunde gepubliceerd artikel van Jos Joosten en Thomas Vaessens
48
had bijvoorbeeld een duidelijk literair-historische invalshoek. Dat de
geschiedschrijving van een literaire beweging vaak ook gelijkstaat aan haar
canonisering (of toch op zijn minst aan een officiële erkenning als ‘beweging’ of
‘stroming’), hoeft weinig betoog.
Hoe men de geschiedenis van de postmoderne poëzie precies zou moeten
schrijven, dat is een moeilijke vraag. Joosten en Vaessens opteren in het genoemde
artikel voor een benadering die de hele naoorlogse poëzie (dat wil zeggen uit
49
Vlaanderen én Nederland) in ‘een postmodern perspectief’ wil plaatsen en stellen
een ‘gefaseerd concept’ voor waarbij ‘[...] uiteindelijk in de jaren tachtig, met daarvoor
al Faverey als voorloper, een poststructuralistisch, in een aantal opzichten sterk
50
academisch georiënteerd, postmodernisme in zwang [zou] raken’ (curs, van mij).
De vraag is natuurlijk wat de auteurs met dat woord ‘uiteindelijk’ bedoelen. Het is
in elk geval zaak om een ‘geschiedenis’ van de postmoderne poëzie zo onafhankelijk
mogelijk te schrijven en zich niet te laten beïnvloeden door de beeldvorming van
de postmoderne dichters zelf. Uit het bovenstaande is immers gebleken dat de
postmoderne dichters heel wat ‘klassieker’ te werk gaan in hun strijd om de literaire
macht dan men op het eerste zicht zou denken. Zeker bij de Vlaamse postmoderne
dichters, die zo vaak en zo indringend de nadruk hebben gelegd op de manier
waarop de strategische strijd om de literaire hegemonie wordt gevoerd, zou men
geen schaamte mogen voelen wanneer het er om gaat de manoeuvres van de
dichters zélf bloot te leggen.
Mogelijk blijft de door sommige postmoderne dichters en critici zelf ontwaarde
post-literaire impasse in de literatuurkritiek nog jaren bestaan, en blijft de
postmoderne poëzie (en dan vooral de ethisch-postmoderne) inderdaad de enige
vernieuwende stroming van betekenis. Ofwel heeft er - hoogstwaarschijnlijk tegen
de zin van de dichters in kwestie - inderdaad een canonisering van het
postmodernisme in de poëzie plaatsgevonden (althans in Vlaanderen), en steekt
er over enkele jaren een nieuwe stroming de kop op, ook al is het op dit moment
natuurlijk onmogelijk te voorspellen hoe die nieuwe stroming er uit zou moeten zien.
De geschiedenis zal dat uitwijzen. En een deel van die geschiedenis wordt nu
51
geschreven, in deze verzameling beschouwingen.
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duidelijk maakt: ‘Winnen de filosoof, de notabele en de wetenschapper meestal aan prestige
met het klimmen der jaren, de freischwebende Intelligenz van de kunstenaar krijgt het moeilijker
omdat hij zich zijn hele carrière door op een bij uitstek naar de jeugd verwijzende houding heeft
laten voorstaan: die van de originaliteit, de vernieuwing en de verrassende vondst - deze dubieuze
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erfenis van de avantgarde, die het dogma van de onvolwassenheid in de cultuur van deze eeuw
als onaanraakbaar positivum installeerde’ (Hertmans 1999: 43).
Alleen al uit de huidige jaargang: Cornet 2002; Peeters 2002a; Peeters 2002b; Den Haerynck
2002. Peeters 2002b is in feite het ‘poëziedebuut’ van Peeters; ook Spinoy publiceerde dit jaar
poëzie in de Poëziekrant (m.n. Poëziekrant 26-4, 2002, p. 14-17).
Yang, 36-2, 2000, p. 151-153. In de redactionele verklaring distantieert het tijdschrift zich trouwens
van de poëzie van Van Bastelaere, maar geeft het ook te kennen dat het nog geen duidelijk
beeld heeft van wat ‘beyond postmodernism’ precies zou kunnen inhouden: ‘Ten slotte kunnen
we ons perspectief wellicht samenvatten onder de noemer “beyond postmodernism”. Aan dat
concept zitten zoveel haken en ogen dat het wel belangrijk moet zijn. Maar we moeten daar
eerlijk in zijn: vooralsnog weten wij ook niet precies hoe dat er moet uitzien’ (p. 152).
Joosten & Vaessens 2001.
Joosten & Vaessens 2001: 1.
Joosten & Vaessens 2001: 21.
De auteur is Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.
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De achterkant van de recente poëzie
De VSB Poëzieprijs 1993-2002
Gillis J. Dorleijn
1. Hoe ziet de recente poëzie eruit?
Iedere letterkundige wordt wel eens gevraagd - feestje, receptie, diner - wat de
laatste ontwikkelingen zijn in de literatuur. Wat zijn de namen die er toe doen? Welke
auteurs moet ik volgen? Dit soort vragen is gemakkelijk te beantwoorden. Iedereen
heeft zo zijn of haar voorkeuren en weet wel zo'n beetje wat in de belangstelling
staat. Hoe luidt mijn antwoord? Om me tot de poëzie te beperken van de laatste
negen jaar: Lucebert, Faverey en Vasalis zijn ondertussen dood, maar postuum is
er nog wel eens wat verschenen en dat trekt de aandacht, terwijl Vroman, Claus,
Eybers, Campert en Kouwenaar zijn blijven schrijven. Bernlef, Kopland, Herzberg,
Ouwens, ter Balkt en Komrij zijn evenmin te stuiten, net als Nolens, Tellegen,
Beurskens, Jellema, Hertmans, Anker, Otten en Gerlach. Een nieuwe generatie met
Van Bastelaere, Jansma, Wijnberg, Michel, Oosterhoff, Verhelst, Holvoet-Hanssen,
Duinker en Gerbrandy is ook al weer zo'n tien jaar bezig, de een wat langer, de
ander wat korter. En dan is er nog een hele reeks interessante debutanten, van wie
we maar moeten afwachten of ze op niveau blijven dichten: Menkveld, Pfeijffer, De
Vos, Bogaert, Peeters; sommigen van hen hebben zelfs al een tweede of zelfs derde
bundel, wat op succes duidt, al is de kritiek er niet altijd even enthousiast over. En
ik vergeet natuurlijk nog een paar dichters, zowel oudere als jongere (zoals
Brassinga, Van Lier, Rawie, Reints, Wigman).
Maar hoe ken ik die namen eigenlijk? Via de boekhandel waar de nieuwe bundels
een week of wat op de tafel nieuw verschenen boeken liggen. Via recensies in
NRC/Handelsblad, de Volkskrant, Trouw, Vrij Nederland en Ons Erfdeel (helaas
zijn De Morgen en De Standaard in Nederland slecht te krijgen - het beste van de
kritiek gaat onze neus voorbij). Via hier en daar een overzichtsartikel van een criticus
1
die even orde op zaken wil stellen en trends in de recente poëzie wil onderscheiden.
O ja, en ik neem kennis van de nominaties voor de VSB Poëzieprijs en van andere
poëziebekroningen (Gorterprijs, Buddingh'-prijs, Jan Campertprijs). Mijn beeld is
dus in hoge mate bepaald door wat de literaire instituties mij aanreiken. De instituties
selecteren (de boekhandel koopt erg selectief in en is nog minder scheutig
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met het plat op tafel leggen van de poëzie; de critici bespreken slechts een klein
deel van het aanbod; zes of zeven nominaties voor een poëzieprijs zijn evenmin
representatief voor wat er verschijnt, laat staan één winnaar). De instituties geven
een karakteristiek (hoe deze dichter te lezen?), delen de poëzie in bij een richting
(hermetisch, podium-, symbolisch, open, postmodern, avant-garde, light, filosofisch,
bevragend, sexy, virtuoos, mystiek, voor vrouwen, toegankelijk enzovoorts
enzovoorts), en zeggen wat mooi is en wat niet.
Ik word in hoge mate gestuurd in wat ik vind van de literaire werkelijkheid en ik
sta daarin natuurlijk niet alleen. De meesten die zich professioneel of anderszins in
poëzie interesseren zal het ongeveer zo vergaan. Ook de gewone lezers (moeilijk
begrip overigens) worden institutioneel beïnvloed. Al lijkt op hen de literaire kritiek
weinig vat te hebben als we kijken wat er herdrukt en dus waarschijnlijk gelezen
wordt. Wat de kritiek ook zegt - ook als de kritiek helemaal niets zegt -, de meeste
lezers kopen met een zekere gretigheid een beperkt aantal auteurs, zoals Enquist,
Herzberg, Kopland, Rawie en Vasalis; hun bundels, bloemlezingen en verzamelde
werken worden met enige regelmaat herdrukt, hun oplagen zijn groter dan die van
wat in de kring van kenners als de literaire top wordt gezien (nogal wat van die
populaire dichters worden overigens ook tot die top gerekend). Hoe dan ook, het
zorgelijke is dat mijn antwoord op de vraag over de ontwikkelingen in de recente
poëzie in hoge mate koerst op een institutioneel kompas en niet op eigen lectuur
van het totale poëzieaanbod zelf. Natuurlijk zet ik ook mijn eigen oordeel en mijn
eigen smaak in. Het poëziedebuut van Erwin Mortier vind ik kitsch en laat ik
ongenoemd. Met het werk van Leonard Nolens heb ik weinig affiniteit, al erken ik
de kwaliteiten ervan, en ik noem het slechts omdat ik er niet omheen kan. Kees
Ouwens vind ik de grootste dichter van na Vijftig en zal ik steeds weer noemen.
2
Maar hoeveel dichters wier ‘talent [het] is in het donker te gloeien’ zie ik over het
hoofd omdat ze niet door de instituties aan het licht worden gebracht?
Ik spreek hier steeds over ik, maar voor ik kan willekeurig welke letterkundige met
belangstelling voor poëzie worden ingevuld. Een ander zal vanzelfsprekend zijn
eigen accenten leggen of misschien zelfs een ander pantheon presenteren, maar
de basis berust evenzeer op het drijfzand van de door andere instanties op gang
gezette beeldvorming. Terzijde opgemerkt, een en ander houdt in dat dit soort
waardebepalingen weinig gefixeerd is, zowel persoonlijk (over tien jaar ziet ieders
voorkeur er anders uit) als historisch (over tien jaar ziet het canonieke beeld van de
poëzie van de jaren negentig en de eeuwwisseling er anders uit); alleen als een
bepaalde visie op deze poëzie telkenmale wordt overgenomen door andere
deelnemers en in een literatuurgeschiedenis belandt zal zich een beeld gaan
vastzetten: een beeld van de literair-historische werkelijkheid dat maar weinig met
die werkelijkheid zelf te maken heeft.
Het fundamentele probleem van de literatuurgeschiedenis, zeker van de
geschiedschrijving van de moderne letterkunde, bestaat eruit dat een
geschiedschrijver te zeer de contemporaine beeldvorming reproduceert in plaats
van die als
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object te nemen, het is eerder gezegd. Wie de poëzie van de afgelopen negen jaar
wil beschrijven moet niet op voorhand de onderscheidingen van critici en essayisten
(die niet zelden zelf ook dichter zijn: Schouten, Gerbrandy, Buelens, Van Bastelaere,
Spinoy, Kusters, Van Deel, Doorman, Van den Berg, Kregting, Reugebrink, Godijn)
overnemen, maar zelf met gerichte vragen de literaire werkelijkheid benaderen.
Zo'n vraagstelling kan dan niet luiden: wat is er de moeite waard uit de productie
van de afgelopen negen jaar? Maar wel: wat is van 1993 tot 2001 het aanbod van
poëzie en welke keuze maken deelnemers in het literaire proces daar zelf uit? Wie
met dit soort vragen aan de slag gaat kan, mede daartoe aangezet door zijn
materiaal, op nieuwe vragen komen: hebben auteurs die al een reputatie hebben
opgebouwd meer kans dan beginnende dichters? welke uitgevers bepalen het beeld
van de moderne poëzie? wat is de betekenis van de factor sekse? (hebben vrouwen
minder kans om reputatie te verwerven dan mannen?) is er sprake van een
noordelijke (Nederlandse) dominantie boven een zuidelijke (Vlaamse)?
Uiteraard zijn dit niet alle relevante vragen die gesteld kunnen worden, maar ze
vormen tenminste een begin om meer zicht te krijgen op de recente poëzie en de
wijze waarop die zich in het literaire veld manifesteert. In dit artikel wil ik dit begin
maken door aandacht te vragen voor het aanbod van poëzie in bundelvorm en dat
te relateren aan de keuze van de jury's van de belangrijkste poëzieprijs van ons
taalgebied, de VSB Poëzieprijs. De VSB-jury nomineert elk jaar maximaal zeven
(met ingang van 2002 vijf) bundels. Nominatie impliceert erkenning van kwaliteit.
De achterliggende gedachte, die wordt aangereikt door het institutioneel onderzoek,
is dat jury's bij hun oordelen (bewust of onbewust) rekening houden met de status
4
van een auteur. Er mag dus worden verondersteld dat de kans dat een dichter
genomineerd wordt samenhangt met de reputatie die hij of zij al in het veld heeft
verworven. Dat betekent dat debutanten in de minderheid zullen zijn bij de nominaties
en dat een debutant als prijswinnaar nagenoeg ondenkbaar is. Deze veronderstelling
zal hier worden getoetst. (Terzijde gezegd: omgekeerd kan wellicht worden gesteld
dat door genomineerd te worden een dichter erkenning krijgt en dat daarmee zijn
of haar kans toeneemt een rol te spelen in de poëzie - in de zin van: ‘verder gaan
met publiceren’ en ‘aandacht en erkenning verwerven’.) Vervolgens ga ik na in
hoeverre in de poëzieproductie een hiërachie bestaat binnen de uitgeverswereld.
Is er, zoals vaak wordt verkondigd, inderdaad een beperkt aantal uitgevers
(geconcentreerd in Amsterdam) verantwoordelijk voor de poëzieproductie die er toe
doet (lees: erkenning krijgt)? Daarna zal ik kort ingaan op de factor sekse en op de
verhouding noord en zuid. Ten slotte volg ik het selectieproces van een juryzitting
op de voet om te laten zien dat de keuze van nominabele auteurs al in een vroeg
stadium vastligt.
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2. Het VSB-bestand
Om zicht te krijgen op de recente poëzie bestaat er een uniek hulpmiddel: de
5
overzichten van voor de VSB Poëzieprijs ingestuurde bundels. De VSB-prijs,
ingesteld in 1993, wil de beste bundel van een jaar bekronen waarbij alle bundels
die in het betrokken jaar zijn uitgegeven kunnen meedingen. De keuze geschiedt
in fasen. Eerst worden de genomineerde bundels bekendgemaakt. Hieruit wordt
dan naderhand de prijswinnaar gekozen die eind mei / begin juni in het cultureel
centrum De Rode Hoed in Amsterdam een flink geldbedrag krijgt toegestopt (50.000
gulden, 25.000 euro). De keuze wordt gemaakt door een jury van vijf leden, waarvan
doorgaans een lid blijft zitten om het volgende jaar voorzitter te worden. In de jury
zitten critici, dichters, academische letterkundigen, maar ook niet-beroepsmatige
6
poëziekenners. In 1994 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Hugo Claus' De
sporen won het toen van alle andere bundels uit 1993.
De lijsten van de VSB Poëzieprijs vertegenwoordigen ruwweg de productie van
elk jaar. Ruwweg, want niet alle bundels worden opgestuurd, soms omdat een auteur
7
dit weigert, soms omdat een uitgever - uit slordigheid? uit principe? - nalaat bundels
8
in te sturen. Ter controle heb ik het VSB-bestand geconfronteerd met de gegevens
van de NCC over die periode. De titels met de Nugi-code 310 (Poëzie, literaire
gedichten) zijn uit de NCC geëxtraheerd voor de jaren 1993-2001. Dit NCC-corpus
bleek echter voor mijn doel te zeer vervuild om er direct mee te kunnen werken,
onder andere omdat er (ten onrechte) jeugdpoëzie in staat en ook wel eens (verkeerd
gecodeerd) verhalend proza en voorts vertaalde poëzie, heruitgaven (verzamelde
werken, herdrukken), postume uitgaven, bloemlezingen en boeken over poëzie.
Voor een jaar, 1993, heb ik de wel in de termen vallende titels (oorspronkelijke
Nederlandse poëzie, eerste maal uitgegeven, levende dichter) afgescheiden van
de rest. 57 bundels blijken wel in de NCC te staan maar niet te zijn opgestuurd voor
de VSB-prijs. Achttien daarvan zijn uitgegeven bij De Beuk, die in 1993 kennelijk
maar een selectie heeft doorgestuurd. Tien titels zijn uitgegeven door uitgeverijen
9
die verder ook in het VSB-bestand voorkomen. Voorts zien we nog een bundel van
Drs. P (Aarts), een auteur die ook in de andere jaren systematisch ontbreekt. De
overige 28 bundels zijn alle in eigen beheer uitgegeven of verschenen bij op het
eerste gezicht marginale uitgeverijen. Hierbij valt op te merken dat de meeste andere
van de 57 titels eveneens de imprint dragen van (betrekkelijk) niet-professioneel
werkende literaire uitgeverijen (inclusief De Beuk). Veen en In de Knipscheer, die
10
later wel titels voor de VSB-prijs insturen, zijn hier de uitzonderingen. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn deze uitgeverijen vergeten hun bundels uit 1993 door te
zenden. De conclusie is dat het VSB-bestand niet volledig is (het NCC-bestand
overigens evenmin: nogal wat titels die wel in de VSB-lijst figureren ontbreken),
maar dat de omissies vooral aan de kant van de meer of minder marginale
uitgeverijen moeten worden gezocht. Verder bevat het VSB-bestand zelf enkele
bundels die niet in de termen van de prijs vallen: er is een
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enkele keer een bundel poëzie voor kinderen doorgeslipt en een paar keer een
bundel van een overleden dichter (zo werd de postume uitgave Springvossen van
Faverey ingestuurd). Met enig voorbehoud kan het bestand niettemin voldoende
geschikt geacht worden om er enkele vragen op los te laten. Als service voor de
lezer is het hierachter als bijlage afgedrukt, geordend naar jaar en met vermelding
van alleen auteur, titel en uitgever.

3. Hoeveel bundels? hoeveel auteurs? hoeveel nominaties?
11

Van 1993 tot en met 2001 zijn 631 bundels ingestuurd, ruim zeventig per jaar.
Voor deze productie zijn 369 auteurs verantwoordelijk. Toch is meer dan de helft
(212 auteurs) met maar één bundel gekomen. Deze dichters zijn dus niet productief,
ook al zullen sommigen na 2001 doorgaan met publiceren (of heeft een enkeling al
vóór 1993 gepubliceerd). We kunnen een verband veronderstellen tussen
productiviteit en erkenning, ook in omgekeerde zin: wie maar een bundel publiceert
zal minder gauw een naam van betekenis worden. We kunnen dan verwachten dat
onder de auteurs met een bundel weinig genomineerden te vinden zijn. Ik kom daar
straks op terug.
Hoe zit het met de productieve elite? Ongeveer een kwart (90 auteurs) komt met
twee bundels en ruim tien procent (38 auteurs) met drie. Met deze laatste, toch nog
vrij grote, groep begint de gemeenschap van echt productieven: 22 auteurs
12
13
publiceren vier bundels, vijf komen er met vijf en zelfs zijn er twee die in negen
14
jaar zes bundels weten te realiseren.
15
Er zijn 61 bundels genomineerd van 45 auteurs. Als gezegd kan er een verband
worden verondersteld tussen omvang van de productie en genomineerd worden.
Een auteur die veel produceert heeft meer kans om een reputatie op te bouwen
dan een dichter die maar een bundel publiceert: hij of zij heeft in principe meer
gelegenheid aandacht te krijgen in de kritiek. De uitgever vindt, andere overwegingen
daargelaten, zo'n auteur kennelijk de moeite waard om te blijven uitgeven vanwege
het feit dat de dichter in kwestie erkenning krijgt in de literaire wereld of omdat de
uitgever gelooft in diens potentieel in dit opzicht. Vaker uitgegeven zijn kan zo bezien
16
als een indicatie worden beschouwd van reputatie, al is het duidelijk dat hiermee
veel meer factoren zijn gemoeid, die in de eerste plaats te maken hebben met
aandacht in de literatuurbeschouwing. De kritische receptie en andere
17
beeldvormingsfactoren moeten in dit artikel echter buiten beschouwing blijven.
Hier wordt slechts de verwachting uitgesproken dat er verband bestaat tussen
productiviteit (gerelateerd aan ‘reputatie’ in bovenbedoelde zin) en de nominaties.
De data ondersteunen deze veronderstelling zoals uit Tabel 1 blijkt. De auteurs
zijn verdeeld in zes groepen aan de hand van het aantal bundels waarmee ze in
het bestand zijn vertegenwoordigd. Vermeld is hoeveel nominaties per groep zijn
verworven.
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Tabel 1
auteurs
212

Aantal per auteur bundels
1
212

nominatie
5

90

2

180

17

38

3

114

15

22

4

88

21

5

5

25

3

2

6

12

0

631

61

totaal
369

De boodschap is duidelijk: een nominatie valt relatief vaker op een bundel die
geproduceerd is door een auteur die met een hoog aantal bundels in het bestand
is vertegenwoordigd en minder vaak op een bundel van een auteur die minder
bundels op zijn of haar naam heeft staan; bundels van auteurs die maar een keer
vertegenwoordigd zijn in het bestand verwerven maar heel weinig nominaties (2,35%
18
tegenover bijvoorbeeld 23,86% voor de groep met vier bundels). Het moge
overigens duidelijk zijn dat het niet zo is dat veel publiceren voor elke individuele
auteur tot nominatie leidt, zoals het geval leert van de twee auteurs met de meeste
19
bundels (zes) die nooit zijn genomineerd.
Bovenstaande observaties moeten verfijnd worden, ook al omdat het temporele
aspect er niet in is verwerkt. Kijken we daarvoor eerst naar de groep van 212 auteurs
met één bundel. Vijf ervan zijn genomineerd. Zijn dat allemaal debutanten? Nee.
De vijf zijn Robert Anker, Neeltje Maria Min, Willem Jan Otten, Martin Reints en
Marjoleine de Vos. Alleen de laatste is in de periode 1993-2001 met poëzie
gedebuteerd. De anderen hebben in dit tijdvak weliswaar slechts één bundel
gepubliceerd, maar zijn voordien al met poëziebundels naar voren getreden. Is
Marjoleine de Vos de enige debutant die is genomineerd? Nee. Enkele auteurs die
met meer bundels vertegenwoordigd zijn hebben niettemin hun debuut genomineerd
gezien: Erik Menkveld, Ilja Leonard Pfeijffer en Patty Scholten. Vervolgens kunnen
niet alle auteurs met bijvoorbeeld vier of vijf bundels over een kam worden geschoren.
Dichters als Eybers, Vroman, Claus, Kouwenaar, Kopland, Jellema hebben een
hogere literaire leeftijd dan bijvoorbeeld Beurskens, Duinker, Wijnberg en Boskma.
Een laatste nuance: om een preciezer verband vast te stellen tussen nominaties
en erkenning dient als gezegd een temporele factor verdisconteerd te worden.
Reputatie, blijkend uit een continue literaire loopbaan (er zijn vanzelfsprekend andere
en betere operationaliseringen denkbaar), vergroot de kans op nominering, zo is
het idee. Om dit preciezer aan te tonen zou voor alle auteurs bij elk jaar waarin de
nominaties worden vastgesteld de reputatie in die zin moeten worden gemeten
waarbij zoals ook hiervoor al is gesteld alle relevante factoren zouden moeten
worden verdisconteerd.
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Ter verduidelijking waag ik een ietwat speculatieve beschouwing over het geval
Tonnus Oosterhoff. Zijn tweede bundel - waarvan pas na de vaststelling van de
VSB-nominaties voor 1994 bekend werd dat die de Gorterprijs kreeg - werd niet
genomineerd, terwijl die wat mij betreft veel beter is dan het merendeel van de toen
genomineerde bundels (een persoonlijk kwaliteitsoordeel dat er in deze context
natuurlijk niet toe doet). Men kan veronderstellen (maar nooit bewijzen) dat de
juryleden van toen met het besef van Oosterhoffs literaire waarde in het veld van
nu hem geen nominatie hadden onthouden. In 1998 was zijn reputatie zodanig
toegenomen dat hij genomineerd kon worden voor zijn derde bundel.
Omgekeerd kunnen we aannemen dat het verkrijgen van een nominatie de
reputatie van een auteur vergroot (al kan men afvragen of dat voor sterk
gereputeerde auteurs als Claus, Vroman, Kouwenaar en Kopland wel opgaat: op
een gegeven moment is het reputatiekijkglas vol) en kunnen we een verband
veronderstellen tussen nominatie en de kans die een auteur krijgt en grijpt om verder
te publiceren. Hier zijn de data van het VSB-bestand wederom ontoereikend om
het verband vast te stellen en los daarvan is het wel duidelijk dat ook hier meer
factoren in het spel zijn. Maar voor beginnende (debuterende) auteurs die
genomineerd zijn lijkt de voorspelling gerechtvaardigd dat die wel door zullen gaan
met zich in het literaire veld te manifesteren. Voor de vier genomineerde debutanten
komt deze voorspelling uit: Menkveld, Scholten en Pfeijffer hebben nieuwe bundels
gepubliceerd (Scholten is zelfs opnieuw genomineerd); alleen Marjoleine de Vos is
nog niet met een follow-up gekomen, maar daarvoor is haar nominatie (2001)
waarschijnlijk te recent. Wel is zij zo actief in het literaire circuit (interviews met
dichters in de krant, columns vol overpeinzingen doorspekt met poëzie, bijdragen
in tijdschriften, een redacteurschap van Raster, optredens op voorleessessies), dat
een nieuwe poëziepublicatie in boekvorm binnen enkele jaren te verwachten valt.
En over zich literair manifesteren gesproken: Pfeijffer slaat wild om zich heen in
allerlei organen, ontmaskert Faverey, zet de podiumdichters aan de kant en veegt
de vloer aan met de Buddingh'-prijskandidaten van 2002, doet driftig mee in
tijdschriftredacties, haalt zich het verwijt van Eliotplagiaat op de hals in zijn eerste
roman - kortom, hij lijkt voorlopig niet uit het literair circuit weg te branden.

4. Uitgeverijen
Literatuur kan pas literatuur worden als die door een een uitgeverij op de markt is
gebracht. Dat geldt ook voor poëzie. Er wordt, zo luidt het bekende gezegde, in ons
taalgebied meer poëzie geschreven dan gelezen. Maar slechts het geschrevene
dat door een uitgeverij de moeite waard wordt bevonden in boekvorm te publiceren
kan de aandacht krijgen die nodig is om de dichter en zijn werk tot leven te wekken.
De bundel is natuurlijk niet de enige publicatievorm: er zijn de podia, er is internet
en er zijn de literaire tijdschriften. Toch lijkt vooralsnog de waarneming gerechtvaar-
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digd dat die media voor de reputatie van een dichter in brede literaire kring van
minder doorslaggevend belang zijn dan de publicatie in boekvorm, al is nader
20
onderzoek hiernaar gewenst. Uitgegeven worden is voor een dichter een
noodzakelijke, doch geen voldoende voorwaarde. Een groot deel van de 631 bundels
van de 369 dichters valt niet op en komt er niet eens aan toe vergeten te worden.
Er is een beperkt aantal literaire uitgeverijen dat hoog in de hiërarchie staat; binnen
dat machtige groepje worden de literaire lakens uitgedeeld, zo heet het. Deze
uitgevers zouden zijn geconcentreerd in het westen van Nederland (lees: binnen
de Amsterdamse grachtengordel). Maar hebben we hier niet maken met een
ongefundeerde mening? Hoe zit het in dit verband met de poëzie en haar uitgevers?
Tabel 2 bevat de hiërarchie van uitgevers geordend naar aandeel in de productie
- hoe meer bundels de uitgever in de periode 1993-2001 heeft gepubliceerd hoe
hoger hij staat. De tabel leert dat 88 uitgevers zich met publicatie van poëzie hebben
beziggehouden. Bij een evenredige verdeling van het aantal bundels (631) over de
uitgevers zou iedere uitgever ruim zeven bundels voor zijn rekening hebben
genomen. Maar vanzelfsprekend is de verdeling niet gelijkmatig: nummer 1, Querido,
bezorgt maar liefst ruim twaalf keer zoveel bundels (87)! En er zijn 25 uitgevers die
maar één bundel hebben uitgebracht en vijftien kwamen er maar met twee.
Louter kwantitatief bezien zouden we kunnen zeggen dat er in ons taalgebied
een top twaalf is van poëzieuitgevers die ertoe doen. Nummer 12 is Van Oorschot,
die zestien bundels heeft verzorgd. Het verschil met nummer 13 (twaalf bundels) is
groot genoeg om hier een grens te trekken. Zestien is trouwens niet erg veel, want
op jaarbasis betekent dat nog geen twee bundels. Als we ‘van belang zijn voor de
poëzie’ willen begrijpen als ‘met enige regelmaat bundels publiceren’ is de grens
na nummer 12 zeker niet te hoog getrokken. In dit opzicht is de inzet van Querido
(gemiddeld 9,66 bundels per jaar), De Arbeiderspers (6,66), De Bezige Bij (6,44),
21
Meulenhoff (4,55) en Bert Bakker/Prometheus (3,88) veel overtuigender. Deze top
22
vijf is verantwoordelijk voor 278 bundels, dat is bijna de helft van alle bundels! De
23
top twaalf neemt ruim tweederde van het aanbod voor zijn rekening.
Nu hoeven kwaliteit en kwantiteit niet zoveel met elkaar te maken te hebben,
zeker niet bij een ‘klein’ genre, ook in commercieel opzicht, als poëzie. (Want, terzijde
gesproken, dat de top twaalf, bijna allemaal commerciële uitgeverijen, veel verdienen
aan hun niet geringe inspanningen op het gebied van de poëzie is onwaarschijnlijk;
eerder is het omgekeerde waar: ze verliezen erop of ze spelen quitte. De meeste
bundels worden immers opgelegd in een oplage van zeg 500 tot 1000 exemplaren,
24
en daarvan wordt een deel nog niet eens verkocht). Niettemin blijkt er bij de literaire
uitgeverij toch een verband tussen kwaliteit en kwantiteit, ook bij poëzie. Hoe moeten
we dat begrijpen?
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Tabel 2
uitgever aantal
1
87
Querido

cumulatiefper jaar nom
87
9,66
20

win
2

nom/aantalwin/aantal
22,98
2,29

2 De
60
Arbeiderspers

147

6,66

5

1

8,33

1,66

3 De
Bezige
Bij

55

202

6,44

9

2

16,36

3,63

4
41
25
Meulenhof

243

4,55

10

3

24,39

7,31

5 Bert
35
2
6
BakkerP
/ romeh
teus

278

3,88

0

0

0

6 Lannoo 25

303

2,77

1

0

4

7 De
24
Harmonie

327

2,66

2

0

8,33

8 Atlas

23

350

2,55

4

0

17,39

9 De
Prom

22

372

2,44

1

0

4,54

10
19
Uitgeverij
P

391

2,11

0

0

0

11 L.J.
Veen

17

408

1,88

0

0

0

12 Van 16
Oorschot

424

1,77

5

1

31,25

13 Kok

12

436

1,33

0

0

0

14 In de 11
Knipscheer

447

1,22

0

0

0

15 De
Beuk

10

457

1,11

0

0

0

16 Herik 10

467

1,11

0

0

0

17
10
27
Manteau

477

1,11

0

0

0

18 De
Geus

8

485

0,88

0

0

0

19 De
8
Vleermuis

493

0,88

0

0

0
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6,25

20 Nijgh 7
& Van
28
Ditmar

500

0,77

0

0

0

21
6
Europees
Poëze
i centrum

506

0,66

0

0

0

22
6
Katervoorde

512

0,66

0

0

0

23
6
Thomas
Rap

518

0,66

0

0

0

24
6
Voetnoot

524

0,66

0

0

0

25
4
Ah
tenaeumP
/ oalk
29
& VG

528

0,44

2

0

25

26-32

4

556

0,44

33-34

3

562

0,33

35-49
2
Van
30
Gennep

592

0,22

1

0

50

50-88
1
Hugin &
31
Mugin

631

0,11

1

0

100

61

9

631
uitgever
1 Querido

nom/win
10

2 De Arbeiderspers

20

3 De Bezige Bij

22,2
30

25

4 Meulenhof

26

5 Bert Bakker/Prometheus
6 Lannoo
7 De Harmonie
8 Atlas
9 De Prom
10 Uitgeverij P
11 L.J. Veen
12 Van Oorschot

20

13 Kok
14 In de Knipscheer
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15 De Beuk
16 Herik
27

17 Manteau

18 De Geus
19 De Vleermuis
28

20 Nijgh & Van Ditmar

21 Europees Poëziecentrum
22 Katervoorde
23 Thomas Rap
24 Voetnoot
29

25 Athenaeum/Polak & VG
26-32
33-34
30

35-49 Van Gennep

31

50-88 Hugin & Mugin
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Poëzie uitgeven heeft geen groot commercieel belang, de bestsellers zitten elders.
Toch geven uitgevers poëzie uit. Vaak zeggen ze dat ze dat doen omdat ze vinden
dat ze daarin een taak hebben. Zonder aan die ideële doelstelling te willen afdoen,
kunnen we vaststellen dat er meer aan de hand is. Uitgevers zullen bijvoorbeeld
poëzie uitgeven omdat hun auteurs in andere, meer succesvolle genres als de
roman, ook gedichten schrijven en die uitgegeven willen zien. Om hun auteur te
plezieren doen uitgevers deze investering. Ook het omgekeerde kan gelden: de
32
poëzie wordt uitgegeven in de hoop dat de auteur later met een roman komt.
Niettemin vinden we hierin onvoldoende verklaring voor de talrijke poëzieuitgaven
bij (commerciële) uitgeverijen, want veel auteurs van poëziebundels hebben duidelijk
een alleen-maar-dichterprofiel.
De verklaring ligt waarschijnlijk vooral in het literair prestige dat de uitgeverij
33
verwerft met het uitgeven van commercieel oninteressante poëzie. Uitgevers
produceren artefacten die een symbolische waarde kunnen krijgen. De deelnemers
in het veld, de poëziecritici, -jury's en -lezers, zijn niet geïnteresseerd in de
verkoopbaarheid van een boek (integendeel, een bestseller is eerder verdacht: wat
velen goed vinden kan in de ogen van de kenner maar zelden genade vinden), maar
34
in de literaire waarde (die dus vaak omgekeerd evenredig is met de economische).
Een uitgever die al te opzichtig mikt op economisch gewin zal niet makkelijk
erkenning ondervinden. Een uitgeverij zal commerciële motieven - die er uiteraard
moeten zijn, anders kan het bedrijf niet overleven - dus een ideële verpakking geven
of in ieder geval laten zien dat het in de eerste plaats om literaire waarden gaat.
Een mooie manier om dat te doen is poëzie uitgeven. Iedereen weet dat die de
schoorsteen niet doet roken. Een uitgever die poëzie uitgeeft toont literaire waarden
na te streven en zal daardoor gemakkelijker de erkenning verwerven een echte
literaire uitgever te zijn.
Het is nu precies deze waarde die bevestigd en versterkt wordt wanneer de
uitgever voor een boek uit zijn fonds een prestigieuze prijs of een nominatie voor
zo'n prijs ontvangt. Hier is de VSB poëzieprijs een toetssteen voor geslaagd
fondsbeleid, niet zozeer commercieel, maar qua symbolisch prestige. Het is namelijk
niet voldoende om zomaar poëzie uit te geven, maar juist die poëzie die bij kenners
erkenning vindt. In dit opzicht scoren de uitgevers uit de top twaalf echter heel
verschillend.
In Tabel 2 is in de vijfde en zesde kolom aangegeven hoeveel genomineerde,
respectievelijk hoeveel winnende bundels de betrokken uitgever in zijn fonds heeft.
Bepalen we de hiërarchie naar aantal nominaties van de eerste twaalf uitgevers,
dan valt op dat De Arbeiderspers nog wel in de top vijf blijft, maar dat de AP terugvalt
ten gunste van nummer 12, Van Oorschot, die naar nummer 4 oprukt. Ook
Meulenhoff gaat omhoog. Nog opvallender is de terugval van Bert
Bakker/Prometheus die geen enkele keer erkenning heeft kunnen krijgen voor een
titel uit haar poëziefonds. Tabel 3a zet deze gegevens op een rij.
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Tabel 3a
uitgever
1 Querido

aantal
87

nom
20

win
2

4 Meulenhoff

41

10

3

3 De Bezige Bij

55

9

2

12 Van Oorschot

16

5

1

2 De Arbeiderspers 60

5

1

8 Atlas

23

4

0

7 De Harmonie

24

2

0

6 Lannoo

25

1

0

9 De Prom

22

1

0

5 Bert
35
Bakker/Prometheus

0

0

10 Uitgeverij P

19

0

0

11 L.J. Veen

17

0

0

We kunnen nog verder gaan en het aantal verworven nominaties en prijzen
relateren aan de omvang van het poëziefonds. Kolom 5 van Tabel 3b vermeldt het
aantal genomineerde bundels gerelateerd aan de omvang van het totale poëziefonds
van elke uitgever. In deze tabel zijn de uitgevers op volgorde gezet van hun ‘relatief
35
nomineringssucces’. Het succes van Van Oorschot is duidelijk, al speelt het toeval
wellicht een te grote rol om hierover uitspraken te kunnen doen. Uitgeverij Meulenhoff
heeft in vergelijking met uitgevers met een relatief groot fonds haar investering in
het symbolisch kapitaal van de poëzie ten volle beloond gezien (ook als we naar
het winnaarsquotiënt kijken). Querido is niet alleen absoluut de grootste maar heeft
ook relatief een hoge score. Voorts valt Atlas op die het beter doet dan op grond
van de omvang van het poëziefonds alleen zou zijn te verwachten. De Bezige Bij
zit eveneens vrij hoog (qua winnaarsquotiënt zelfs zeer hoog). De Arbeiderspers
scoort redelijk, maar toch slechter dan de grootte van het fondssegment zou doen
verwachten. Bert Bakker/Prometheus doet het hier natuurlijk ook uitgesproken slecht
en ook Veen en Lannoo stellen teleur. (Uitgeverij P bespreek ik in § 5.)
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Tabel 3b
Uitgever aantal
12 Van
16
Oorschot

nom
5

win
1

nom/aantalwin/aantal win/nom
31,25
6,25
20

4
41
Meulenhoff

10

3

24,39

7,31

30

1 Querido 87

20

2

22,98

2,29

10

8 Atlas

23

4

0

17,39

3 De
55
Bezige Bij

9

2

16,36

3,63

22,2

2 De
60
Arbeiderspers

5

1

8,33

1,66

20

7 De
24
Harmonie

2

0

8,33

9 De Prom 22

1

0

4,54

6 Lannoo

25

1

0

4

5 Bert
35
Bakker/Prometheus

0

0

0

10
Uitgeverij
P

19

0

0

0

11 L.J.
Veen

17

0

0

0

Uitgevers die in hun poëziefonds willen investeren, hetgeen blijkt uit de omvang
het poëziefondssegment (kwantiteit), zullen meer nominaties verwerven (kwaliteit).
Deze verwachting komt ten volle uit, zij het dat er een paar nuanceringen en
aanvullingen moeten worden aangebracht, die de stelling overigens niet aantasten.
1. Buiten de groep van grote(re) poëzieuitgevers zijn er ook nominaties
binnengehaald zoals Tabel 2 liet zien. Athenaeum, Polak & Van Gennep (een
nominatie in 2001 voor twee bundels van Gertrude Starink), Van Gennep met een
nominatie voor Lidy van Marissing en Hugin & Mugin met een nominatie voor de
36
bibliofiele pre-editie van een bundel van Kees Ouwens. Het laatste geval betreft
geen professionele uitgeverij en valt daardoor buiten het kader. Dergelijke
toekenningen kunnen als toevallig worden beschouwd. 2. Er zijn als gezegd uitgevers
met een relatief groot poëziefonds die laag scoren. Bert Bakker/Prometheus is
daarvan een voorbeeld. Voert deze uitgeverij een slordig fondsbeleid en neemt ze
rijp en groen op zodat ze te weinig publiceert wat erkenningspotentieel heeft?
Als we naar de 35 bundels kijken uit dit fonds dan kunnen we die enigszins intuïtief
in enkele segmenten verdelen. 1. Zogenaamde plezierdichters (Jan Boerstoel en
Driek van Wissen bijvoorbeeld), die nu eenmaal door poëziebeoordelaars minder
37
serieus genomen worden (dit is niet mijn opvatting, maar een observatie). 2. Jonge
podiumachtige dichters (Van Gogh, Van Duijnhoven), die een genre beoefenen dat
het op papier niet zo goed doet. 3. Al dan niet postmoderne avant-gardedichters
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als Verhelst, Holvoet-Hanssen en Kregting, die voor de gemiddelde
poëziebeoordelaar een brug te ver zijn. (Als we kijken naar de bloemlezingen De
100 beste gedichten die vanaf 1997 bij De Arbeiderspers zijn verschenen, onder
auspiciën van de Stichting VSB Poëzieprijs, en die steeds door een jurylid zijn
38
verzorgd zien we dat in de bloemlezing uit 1996 Verhelst niet is vertegenwoordigd
en
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in die van 2000 Kregting evenmin. Holvoet-Hanssen is overigens wel geselecteerd
in de bloemlezing 1998.) 4. Een categorie bundels die niet in de drie voorgaande
rubrieken valt (onder meer Doorman, Asscher en Ghyssaert). Als we vaststellen
dat Ghyssaerts laatste bundel bij Querido is verschenen, de uitgeverij waarvan zo
vaak bundels worden genomineerd, dan mogen we misschien, ietwat speculatief,
aannemen dat dit onderdeel bij Bert Bakker/Prometheus de ‘gewone, serieuze
poëzie’ vertegenwoordigt die doorgaans in de prijzen valt. Dit subsegment is bij Bert
Bakker/Prometheus echter relatief gering in omvang, hetgeen mede een verklaring
kan zijn voor de slechte score. En als we zien dat dichters als Verhelst en
Holvoet-Hanssen langzamerhand steun beginnen te ontvangen in de
39
literatuurbeschouwing, is het niet onwaarschijnlijk dat bundels uit deze hoek
binnenkort voor nominatie in aanmerking komen. De bij veel jongeren populaire
dichter Menno Wigman, die een soort romantische feel-goodpoëzie schrijft die het
ook op het podium bijzonder goed doet - hij staat daar naast Campert, Komrij, Rawie,
Zwagerman en andere bekende literatoren - en voorts geroemd wordt om zijn
vertalingen van Franse poëzie, lijkt eveneens voldoende symbolisch kapitaal te
hebben opgebouwd om straks genomineerd te worden.
Aan het begin van deze paragraaf sprak ik over de heersende mening dat een
kleine groep uitgevers symbolische waarde genereert, in die zin dat hun titels de
meeste aandacht krijgen. Voor de nominaties van de VSB-prijs krijgt deze
veronderstelling grond: ze zijn voornamelijk toegekend aan bundels uit het fonds
van deze uitgevers. Deze conclusie sluit aan bij die uit de vorige paragraaf waarin
voor auteurs het verband tussen reputatie in het veld en nominatie aannemelijk kon
worden gemaakt. Bij de uitgevers lijkt hun literair prestige en de kans op erkenning
door middel van waardering door de VSB-jury evenzeer plausibel.

5. Andere parameters
In deze paragraaf wil ik nog twee kwesties nader belichten die recentelijk ter discussie
hebben gestaan. De eerste heeft te maken met de factor gender of sekse en de
tweede met de verhouding van het Nederlandse en het Vlaamse veld.

aandeel van vrouwelijke auteurs
In het kader van genderstudies is wel gesteld dat gender (of sekse) een factor is in
de deelname aan het literaire veld, zowel actief als passief. Vrouwen zouden zich
bijvoorbeeld minder poëticaal manifesteren en ook minder actief zijn in literaire
instituties dan mannen en daardoor minder kans hebben waargenomen te worden,
40
zodat zij minder gemakkelijk een literaire reputatie zouden kunnen verwerven.
41
Poëticale statements en de participatie in het literaire bedrijf heb ik niet onderzocht.
In dit artikel kan ik slechts nagaan wat het aandeel van vrouwen is in
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de poëzieproductie en of ze inderdaad, wat de verwachting is die het
genderonderzoek suggereert, minder goed scoren in de nominaties.
Voor alle auteurs is het geslacht vastgesteld, waarbij bijvoorbeeld de naam
42
uitsluitsel kon geven (Frank is als een man opgevat, Marieke als een vrouw, voor
schrijvers wier voornaam genderbending toeliet (Jos) of door wie initialen werden
43
gebruikt, is de NCC en Picarta geraadpleegd).
Zoals Tabel 4 toont is het aandeel van vrouwelijke auteurs ruim twintig procent,
zowel naar het aantal bundels als naar aantal auteurs. Als we aannemen dat er in
Nederland en Vlaanderen ongeveer evenveel vrouwen zijn als mannen is deze
44
score natuurlijk bijzonder laag. Een verklaring kan ik hiervoor niet geven.

Tabel 4

man

aantal
procent aantal
procent aantal
bundels
auteurs
nom
501
79,39
289
78,31
45

procent winnaars
nom
73,77
7

vrouw

129

onbekend 1
totaal

631

20,44

79

21,4

16

26,22

2

0,15

1

0,27

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

369

61

9

De hierboven geuite verwachting is dat vrouwelijke auteurs relatief minder goed
scoren dan mannelijke als het om het verwerven van nominaties gaat. Deze
verwachting wordt echter weerlegd. Het aandeel in de nominaties sluit grosso modo
aan bij de zojuist vermelde trend van twintig procent; vrouwen presteren hier zelfs
iets hoger. Van achterstelling is op dit niveau dus geen sprake.

noord-zuid
Vlaanderen en Nederland delen hun taalgebied. Maar binnen deze taalunie zijn veel
culturele verschillen geconstateerd. Het themanummer van Nederlandse Letterkunde
45
over ‘Noord-Zuid’ uit 1999 gaat nader op deze problematiek in. Hier volstaat het
om te vermelden dat institutioneel gesproken noord en zuid als relatief afzonderlijke
46
circuits lijken te functioneren, maar dat anderzijds er sprake is van een zekere
asymmetrie qua dominantie: het zwaartepunt van de uitgeefactiviteiten ligt in
Nederland; veel Vlaamse auteurs zitten bij Nederlandse uitgevers, en dan vooral
de meer gereputeerde auteurs; het omgekeerde, publicatie van een Nederlandse
auteur bij een Vlaamse uitgever, komt bijna niet voor. Kunnen we deze asymmetrie
ook rond de VSB Poëzieprijs waarnemen?
Het bleek niet goed mogelijk om voor alle auteurs de herkomst, Nederland of
Vlaanderen, vast te stellen. Daarom is slechts gekeken naar de genomineerde
auteurs. Hoeveel komen uit Vlaanderen, hoeveel uit Nederland? Van de 61 nomi-
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naties stammen vijftig bundels van auteurs uit noord (81,96%) en 11 bundels van
auteurs uit zuid (18,03%). Deze cijfers zijn natuurlijk nietszeggend zolang we ze
niet kunnen relateren aan de verhouding tussen het aantal actieve auteurs in
Nederland en Vlaanderen, of op z'n minst het aandeel van auteurs uit noord en zuid
in de poëzieproductie. Maar als gezegd, deze gegevens ontbreken.
Interessanter wordt het misschien als we de uitgevers bekijken. Voor alle bundels
uit het bestand is nagegaan of ze bij een uitgeverij uit Nederland of uit Vlaanderen
zijn verschenen. Dat Nederlandse uitgevers ook kwantitatief het veld zullen
domineren valt te verwachten, maar wat de precieze verhouding is is onbekend.
Tabel 5 verschaft hierover de nodige gegevens en toont dat de Nederlandse uitgeverij
bijna vijfachtste van het aanbod voor haar rekening neemt. (De top twaalf van
uitgevers die in § 4 is gepresenteerd kon zoiets al doen vermoeden: slechts twee
uitgeverijen komen uit Vlaanderen.) Net als we hiervoor hebben gezien zegt kwantiteit
ook hier iets over kwaliteit: we mogen verwachten dat de Nederlandse uitgeverij
beter scoort in het verwerven van nominaties voor haar auteurs. Deze verwachting
wordt volledig ingelost: er is in de periode 1993-2001 maar één bundel uit een
47
Vlaams fonds genomineerd. De ironie wil dat het hier dan ook nog gaat om een
Nederlands auteur, Benno Barnard (nominatie in 1996), die zich in die jaren overigens
voornamelijk in het Vlaamse literaire circuit bewoog.

Tabel 5
uitgeverij:
bundels

noord
zuid
545 (86,37%) 81 (12,83%)

onbekend
5 (0,79%)

totaal
631 (100%)

nominatie

60 (98,36%)

1 (1,66%)

n.v.t.

61

prijs

9 (100%)

0 (0%)

n.v.t.

9

Leden van een beoordelingsgremium nemen noodzakelijkerwijs hun eigen
referentiekader mee. Daarom zullen te beoordelen personen of werkstukken die bij
leden van het beoordelingsorgaan bekend zijn, ook in de zin van ‘aansluiten bij het
referentiekader van de beoordelaar’, meer kans hebben goed weg te komen. We
zien dat in sollicitatiecommissies, NWO-beoordelingscommissies en ook in literaire
jury's. Daarbij ga ik voorbij aan allerlei vormen van partijdigheid en vriendjespolitiek,
die ook wel eens zullen optreden. Belangrijker is het mechanisme van de aansluiting
bij het referentiekader. We kunnen het ook anders formuleren en dit mechanisme
in verband brengen met de reputatie die een naam (van een auteur, een werk, een
instantie) bij een persoon heeft. Voor mijzelf sprekend kan ik zeggen dat de auteurs
uit het fonds van de Leuvense Uitgever P mij onbekend zijn, net zoals die uitgeverij
zelf. Ik kom dit fonds in de Nederlandse boekhandel niet tegen en de bundels krijgen,
voor zover ik weet, geen aandacht in de Nederlandse kritiek. Die onbekendheid
geldt waarschijnlijk voor meer Nederlandse poëzielezers.
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Auteurs uit het fonds van Uitgeverij P zullen geen enkele verwachting wekken bij
een Nederlands jurylid. Voor Vlaamse juryleden ligt dat wellicht anders.
Om deze observatie aannemelijk te maken kijk ik naar de bloemlezingen De 100
48
beste gedichten. Van vijf bundels uit het fonds van Uitgeverij P, die er negentien
heeft geproduceerd, wordt een gedicht in een bloemlezing opgenomen. Dit gebeurt
in de selecties uit 1999 en 2001, de jaren waarin door een poëziekenner uit
Vlaanderen de keuze is gemaakt.
De slechte vertegenwoordiging van Vlaamse fondsen in de VSB-nominaties zou
ook te maken kunnen hebben met de slechte distributie van hun publicaties in de
49
Nederlandse boekhandel en onder Nederlandse poëziecritici. Zo zijn de boeken
van Lannoo, is mijn ervaring, in Nederland slecht verkrijgbaar. Een interessant
dichter als Jan Lauwereyns uit dit fonds verdient beter (dit is uiteraard slechts mijn
mening).

6. Uit de jury
Hoe gaat de jury te werk? Dat blijft onbekend, de besprekingen zijn geheim. De
juryrapporten maken wel duidelijk dat de eerste selectie, waar het kaf van het koren
wordt gescheiden, in het algemeen vrij gemakkelijk verloopt, maar dat de
moeilijkheden beginnen om de zeven (vanaf 2002 vijf) nominaties vast te stellen.
Het juryrapport 1997 formuleert het zo: ‘De kwaliteit van de nominaties spreekt voor
zich, maar de spannendste strijd was die voor de zevende plaats. Dat was een soort
massasprint tussen een stuk of vijf kandidaten. We hadden zonder prestigeverlies
ook twaalf dichters kunnen nomineren, maar dan werd de dertiende weer erg
gediscrimineerd’. En: ‘De jury had uiteindelijk tien keer meer tijd nodig om de zevende
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genomineerde aan te duiden dan om het eens te worden over de winnaar’. Er is
dus een grotere groep van kandidaten waaruit in het proces van afstemming is
geselecteerd; dat het vinden van overeenstemming in deze fase vaak moeizaam is
verlopen betekent dat de grens tussen genomineerden en net niet genomineerden
niet erg scherp is. Wie de bijlage bij dit artikel doorneemt zal in elk jaar wel wat
bundels vinden die volgens zijn of haar oordeel nominabel zijn. En naar alle
waarschijnlijkheid zullen die ook daadwerkelijk ter discussie hebben gestaan.
Zelf heb ik twee jaar in de jury gezeten en kan ik op grond van die ervaring enig
zicht geven op de selectieprocedure (enkele door mij geraadpleegde leden die in
andere VSB-jury's zitting hadden bevestigen grosso modo deze gang van zaken).
De vijf juryleden krijgen alle bundels thuisgestuurd. Dat gaat portiegewijs, vanaf
eind oktober. Veel bundels komen echter pas laat binnen: vlak voor Kerstmis en
soms zelfs begin januari. Een eerste bijeenkomst wordt belegd aan het begin van
het nieuwe jaar. De juryleden noemen ieder tien bundels die volgens hen in de
beschouwing moeten worden betrokken. Direct dienen zich dan al patronen aan:
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sommige titels worden door (bijna) iedereen genoemd, andere door slechts een lid
en er zijn er die daartussenin zitten. Er wordt vervolgens een voorlopige top
samengesteld van tien à vijftien bundels. Opnieuw moeten de juryleden selecteren,
nu door bijvoorbeeld vijf bundels uit die nieuwe verzameling te noemen. Dan blijven
er een stuk of acht, negen over en begint een lange discussie over hoe die keuze
verkleind kan worden tot zeven (of vijf) nominaties. Pas dan begint doorgaans de
inhoudelijke gedachtewisseling. Met argumenten en soms ook via herhaalde
stemmingen wordt dan de consensus bereikt. Ten slotte wordt de winnaar gekozen,
soms in dezelfde zitting, soms in een tweede bijeenkomst, bijvoorbeeld omdat de
jury de genomineerde bundels opnieuw wil lezen. Opmerkelijk is dus dat aan het
gros van de productie geen woord wordt vuilgemaakt. Kees Fens zegt in zijn
verantwoording voor de prijs van 2002: ‘Misschien was in de besprekingen van de
jury dit het opvallendst: de bijna vanzelfsprekendheid waarmee nogal wat bundels
terzijde werden gelegd. Daarin bleek een grotere unanimiteit dan in de uiteindelijke
keuze van en tussen de vijf. Vanzelfsprekendheid veronderstelt per se weinig of
geen woorden.. [...] Zelfs na aandachtige lezing van de vele bundels verdwenen de
meeste vrij snel weer uit het geheugen, zonder soms zelf het spoor van een enkele
regel na te laten’.
De tweede keer dat ik in de jury zat, wist ik dat ik een bijdrage zou moeten leveren
over de VSB-prijs en heb ik aantekeningen gemaakt. Geïnteresseerd in het
keuzeproces heb ik alle bundels genoteerd die in de eerste selectie zijn genoemd
en toen de verdere keuze gevolgd. Als ieder jurylid tien bundels mag noemen kunnen
door de hele jury maximaal vijftig en minimaal tien auteurs worden aangewezen.
Van de 75 bundels werden er echter maar 26 genoemd, waarbij sommige dus door
meer dan een lid werden gekandideerd (Tabel 6 vermeldt dit in de kolom ‘1e
selectie’). In dit stadium spreekt inderdaad al een grote unanimiteit over wat niet
het bespreken waard is (in dit geval de meerderheid bestaande uit 49 bundels).
Het is overigens goed te bedenken dat elk jurylid in zijn lijstje van tien een
hiërarchie had zitten. Als een auteur dus vaker, bijvoorbeeld vier of vijf keer, wordt
genoemd, hoeft dat niet te betekenen dat deze op gelijke steun van elk jurylid kan
rekenen. Logisch gezien is de hiërarchie binnen de gekozen auteurs daarom ook
niet automatisch uit de eerste selectie zoals die hier is weergegeven af te leiden;
de rangorde zal zich in de daaropvolgende stappen ontvouwen.
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Tabel 6
Auteur
Baeke

Uitgever
De Bezige
Bij

1e selectie 2e selectie 3e selectie nom
3
2
x

Bastelaere, Van Atlas

3

2

x

x

Berge,

Ten
Meulenhoff

3

1

Brassinga

De Bezige
Bij

3

2

x

x

Deelder

De Bezige
Bij

1

Gerbrandy

Meulenhoff

5

3

x

x

Ghyssaert

Querido

2

2

x

Hamelink

Querido

3

3

x

x

Hanegraaf

De Arbeiderspers 1

Hoek,

Van der
Atlas

x

x

1

Holvoet-Hanssen Prometheus 1
Komrij

De Bezige
Bij

2

Kopland

Van
Oorschot

1

Krol

Querido

4

Kuipers

Atlas

1

51

Lauwereyns Lannoo

1

Nolens

Querido

1

Os,

Van De
1
Arbeiderspers

Pfeijffer

De
2
Arbeiderspers

Rosen

Van
Oorschot

2

Tentije

De
Harmonie

1

Vliet,

Van De
Bezige Bij

2

Vroman

53

Querido

1

Wijnberg

Contact

2

52

4

1

54

3

x

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 7

Wilmink

Bert Bakker 1

1

Zwagerman De
2
Arbeiderspers

1

Na deze eerste selectie volgde een korte inhoudelijke discussie waarop elk jurylid
werd uitgenodigd uit de 26 overgebleven titels er vijf te kiezen. De score is vermeld
in de kolom ‘2e selectie’. Nu bleven er nog twaalf over. Na weer een bespreking
van ieders motivering van zijn of haar keuze werd overeengekomen de bundels die
nu maar een keer waren genoemd te laten vervallen. Toen waren er nog acht. Ten
slotte werd iedereen nogmaals verzocht uit deze acht er vijf te kiezen en die in een
hiërarchie te plaatsen (van een tot vijf). Deze selectie (hier niet in detail vermeld)
leverde uiteindelijk de gewenste vijf nominaties op (en vormde ook het fundament
voor de keuze van de winnaar).
Achteraf bezien had deze jury zich heel wat moeite kunnen besparen, want uit
de eerste selectie blijken de nominaties, tegen de verwachting in, wel grotendeels
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af te leiden, tenminste als het aantal malen dat een bundel genoemd is wordt
meegewogen, zoals Tabel 7 laat zien.

Tabel 7
auteur
Gerbrandy

uitgever
Meulenhoff

1e selectie
5

nom
x

Krol

Querido

4

x

Hamelink

Querido

3

x

Bastelaere,

Van Atlas

3

x

Brassinga

De Bezige Bij

3

x

Baeke

De Bezige Bij

3

Berge,

Ten Meulenhoff

3

De eerste selectie van 26 bundels (zie hierboven, Tabel 6) geeft een betere kijk
op ‘de namen die er toe doen’ dan alleen de nominaties. Opvallend is dat de
conclusies ten aanzien van signatuur van auteur en uitgever, zoals besproken in
paragraaf § 3 en § 4, ook hier opgaan: debutanten zijn in de minderheid (er is er nu
zelfs maar een: Hanegraaf); alleen auteurs die al een of meer bundels op hun naam
hadden zijn geselecteerd; bijna alle geselecteerden worden geleverd door de
bekende topuitgevers.

7. Slot
Institutionele factoren spelen een grote rol in de wijze waarop het beeld van de
recente poëzie wordt gevormd. Wie werkelijk wil weten hoe deze poëzie eruit ziet
kan niet blindvaren op wat enkele critici aan overzichten bieden, wat jury's aan
keuzes maken of wat redacteuren van en medewerkers aan deze verzameling
artikelen Over de nieuwe poëzie aan trends signaleren. Natuurlijk zijn zij het die in
de eindeloze dynamiek van consensusvorming voor ons lezers de literaire
werkelijkheid in belangrijke mate vorm geven. Maar wie het verleden kent weet dat
die oordelen steeds weer zullen veranderen. Iedereen die de literaire werkelijkheid
ordent en vorm geeft dient daarom gewantrouwd. En de beste vorm van argwaan
is misschien wel onderzoek doen naar wat er achter de ordening en beeldvorming
55
ligt.
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Bijlage
jaar
1993

auteur
Andriessen,
Herman

titel
Grafwacht

uitgever
Kok

1993

Bakker, Jaap

Het
Bert Bakker
wereldintermanagement
consultancy-congres

1993

Balkt, H.H. ter

Laaglandse
hymnen

De Bezige Bij

1993

Berg, Casper van
den

Onder ons

De Bezige Bij

1993

Boerstoel, Jan

Iemand moet het
doen

Bert Bakker

1993

Bosteels, Paul

Het
adembenemend
ogenblik

Kritak

1993

Chabot, Bart

Genade-brood

De Bezige Bij

1993

Claus, Hugo

De sporen

De Bezige Bij

1993

Crebolder, Emma

Weerkaatst in de
stroom

Prometheus

1993

D'Haen, Christine

Merencolie

Querido

1993

Dixhoorn, F. van

Jaagpad

Perdu

1993

Duijnhoven, Serge Het paleis van de
van
slaap

Prometheus

1993

Dura, Carla

Vreemd gaan met
het leven

De Beuk

1993

Eijckmans, Jozef

De aangeklede
stem

De Prom

1993

Eijkelboom, J.

Hora incerta

De Arbeiderspers

1993

Eybers, Elisabeth

Respyt

Querido

1993

Flevoland, Frits

Witte pret tot en
met

Drukwinkel
Emmeloord

1993

Gellings, Paul

De val van verf en
roest

De Arbeiderspers

1993

Ghyssaert, Peter

Cameo

Bert Bakker

1993

Graft, Guillaume
van der

De hondewacht

De Prom

1993

Groot, Jacob

Losse schuur

De Harmonie

1993

Haft, Lloyd

Atlantis

Querido
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1993

Hamel, Wim

Kabouters op het
behang

In eigen beheer

1993

Herberghs, Leo

Nacht

Plantage

1993

Herreweghen,
Hubert van

Korf en trog

Lannoo

1993

Honingh, Chris

Een kwestie van
balans

Querido

1993

Hooff, Marijke van

Het daluur

Bzztôh

1993

Hüsgen, Lucas

Nevels orgel

Querido

1993

Jansma, Esther

Waaigat

De Arbeiderspers

1993

Joekes, Theo

Een man van de
dag

Scheffers

1993

Jonkman, Marieke Dieptevrees

Van Oorschot

1993

Kilian, Hans

Stadsgezicht

Katervoorde

1993

Kloppenburg, Nel

Het sterven is
geweest

De Beuk

1993

Kneepkens, Manuel Au pays du tendre Herik
Mosan noir

1993

Konings, Ivo

Een lichaam dat
onbewoonbaar is

De Vries-Brouwers

1993

Kopland, Rutger

Geduldig
gereedschap

Van Oorschot

1993

Kouwenaar, Gerrit Kijk, het heeft
gewaaid

Herik
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1993

Kouwenaar, Gerrit er is geen elders
Querido
waar het anders is

1993

Lasoen, Patricia

De wanhoop van
Petit

Robert De Prom

1993

Lieske, Tomas

Grondheer

Querido

1993

Linden, Gerry van
der

Aan mijn veren
hand

Nijgh & Van Ditmar

1993

Lucebert van de

roerloze woelgeest De Bezige Bij

1993

Nederlander, Munin Zeker

De Ster

1993

Oosterhoff, Tonnus De ingeland

De Bezige Bij

1993

Rennenberg, Roger Kapmantels van tijd De Vries-Brouwers

1993

Schierbeek, Bert

1993

Schuppers, Theun Uit het holle van
Zijn hand

Boekencen-trum

1993

Spiering, Kees

Wat blijft bestaan

Bekker & Veltman

1993

Spinoy, Erik

Fratsen

De Arbeiderspers

1993

Starink, Gertrude

De weg naar
Egypte

Athenaeum/Polak &
Van Gennep

1993

Stassijns, Koen

Paard van glas

De Arbeiderspers

1993

Uringa, Frits

Waarheen..
Daarheen

In eigen beheer

1993

van hee, Miriam

dagen, jaren

Herik

1993

Vegt, Han van der

Oker

IJzer

1993

Verhaar, Theo

Eeuwig tweede

De Harmonie

1993

Vleugelhof, Lou

Een gat in de dag

De Beuk

1993

Vollenhoven op 't
Land,

Corrie

Godelieve Kok

1993

Vroman, Leo

De godganselijke
nacht

Querido

1993

Vroomkoning,
Victor

Oud zeer

Manteau

1993

Waard, Elly de

Eenzang twee

De Harmonie

1993

Waarsenburg, Hans Avond val
van de

Meulenhoff

1993

Wieg, Rogi

Van Oorschot

1993

Wijnberg, Nachoem Langzaam en zacht Meulenhoff
M.

De zichtbare ruimte De Bezige Bij

Spek van mooie
zijde
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1993

Wilderode, Anton
van

In al begonnen
vrede

Lannoo

1993

Wissen, Driek van

Een loopje met de
tijd

Bert Bakker

1993

Zonderland, Frank Wie winden zaait
zal stoffig zijn

De Vleermuis

1993

Zuiderent, Ad

Op de hoogte van
Icarus

De Arbeiderspers

1993

Zwaal, B.

delta methusalem

Querido

1994

A.D. [bezorgd door Folklore Imaginaire Querido
Jacq. Hamelink]
de Flandre

1994

Asscher, Maarten

Verbarium

Bert Bakker

1994

Bak, Inge

Nachtbloem

Katervoorde

1994

Barnard, Benno

Tijdgenoten

Atlas

1994

Bastelaere, Dirk
van

Diep in Amerika

Atlas

1994

Berg, Arie van den Blijmoedig aan het Atlas
graf te denken

1994

Bernlef, J.

1994

Beurskens, Huub Aangod en de
afmens

Vreemde wil

Querido
Meulenhoff
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1994

Borkent, Ria

Gaatjes in mijn oren Kok

1994

Bouckaert, Hugo
e.a.

Splijt ons Europees Poëziecentrum

1994

Brassinga, Anneke Zeemeeuw in
boomvork

De Bezige Bij

1994

Breekveld, Arno

Zeppelin

Contact

1994

Brouwers, Dick

Aanschouwelijk

De Beuk

1994

Budé, Frans

Maaltijd

Meulenhoff

1994

Campert, Remco

Straatfotografie

Herik

1994

Claes, Paul

Embleem

De Bezige Bij

1994

Coninck, Herman
de

Schoolslag

De Arbeiderspers

1994

Corte, Jules de

Ik ben je reisgenoot Nijgh & Van Ditmar

1994

Crebolder, Emma

Zandorakel

Herik

1994

Crijns, Martha

Afscheid van de
Bloedstraat

Après Pop

1994

Daalen, Maria van Deze Geschiedenis Herik

1994

Daalen, Maria van Het Hotel

Querido

1994

Daalen, Maria van De kunst van het
e.a.
aanbidden

Rijksmuseum/Van
Weelden

1994

Daelman, Jos

Huiswaarts

De Vries-Brouwers

1994

Dixhoorn, F. van

Jaagpad/Rust in de De Bezige Bij
tent/Zwaluwen
vooruit

1994

Doorselaer, Willy
Van

Dit is het bos,
Houtekiet
verdwaal hier maar

1994

Ducal, Charles

Moedertaal

1994

Duinker, Arjen

De gevelreiniger en Meulenhoff
anderen

1994

Enquist, Anna

Een nieuw afscheid De Arbeiderspers

1994

Ent, Anton

Reducties

Van Oorschot

1994

Geerds, Koos

Insekten

De Arbeiderspers

1994

Gerlach, Eva

Wat zoekraakt

De Arbeiderspers

1994

Govaerts, Jo

Waar je naar zit te Kritak
kijken

1994

Graft, Guillaume
van der

Wat heeft Cecilia
gezien?

De Prom

1994

Gruwez, Luuk

Vuile manieren

De Arbeiderspers

Atlas
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1994

Gür, Halil

Wakker het vuur
niet aan

De Geus

1994

Hannelore, Robin

Vaarwel gele
schrijver

De Roerdomp

1994

Herberghs, Leo

de wereld van her. Pepijnklinieken/Herik
pepijnse gedichten

1994

Hercke, Guido

Van Dunne Lucht

Europees
Poëziecentrum

1994

Hertmans, Stefan

Muziek voor de
overtocht

Meulenhoff/Kritak

1994

Heyman, Erik

Dagmaat

De Arbeiderspers

1994

Hoek, Rouke van
der

Vaarwater

Herik

1994

Houben, Piet-Hein Schilderslinnen

Querido

1994

Huigen, René

Laatste gedichten

Voetnoot

1994

Insingel, Mark

De druiven die te
hoog hangen

In de Knipscheer

1994

Itterbeek, Eugène
Van

Nachtboek

Europees
Poëziecentrum
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1994

Janssen, Bart

Grisailles

Lannoo

1994

Kilian, Hans

Anoniem

Katervoorde

1994

Kinnaer, Juul

Het vijfde seizoen

In eigen beheer

1994

Kloos, Hans

de hand boven het Contact
hoofd

1994

Knibbe, Hester

Een hemd van
vlees

1994

Koenegracht, Frank Zwaluwstaartjes

De Bezige Bij

1994

Kostwinder, Jan

een kussen van
hout

Perdu

1994

Kregting, Marc

De gezel

Perdu

1994

Kuijper, Jan

Barbarismen

Querido

1994

Kuyper, Sjoerd

Zeepziederij

De Adelaar L.J.
Veen

1994

Lava, Arthur

Bravissimo!

Voetnoot

1994

Leeuwen, Joke van Laatste lezers

1994

Lieshout, Ted van

Begin een torentje Leopold
van niks

1994

Lievaart, Inge

Elke dag heden

Kok

1994

Lievaart, Inge

Een kring in stil
water

Kok

1994

Lucebert van de

maltentige losbol

De Bezige Bij

1994

Marissing, Lidy van De sprong van een Van Gennep
slak

1994

Michel, K.

Boem de nacht

Meulenhoff

1994

Mikkers, Jasper

De verdwijning

Querido

1994

Né, Y.

Dun land

De Bezige Bij

1994

Nolens, Leonard

Honing en as

Querido

1994

Perre, Rudolf van
de

Gebinte van een
naam

Lannoo

1994

Reniers, Annie

Verlicht labyrint

Europees
Poëziecentrum

1994

Rosen, L.F.

Adel

Van Oorschot

1994

Ruysbeek, Erik

Van de laatste
oorsprong

Europees
Poëziecentrum

1994

Schulte Nordholt,
Jan Willem

Aan mijn tongval

De Prom

1994

Sebille, Will van

Alles uit de
binnenkant

Vita

De Prom

Querido
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1994

Speliers, Hedwig

Het oog van
Hölderlin

Manteau

1994

Tellegen, Toon

Tijger onder de
slakken

Querido

1994

Tentije, Hans

Van lente en sterfte De Harmonie

1994

Tritsman, Marc

Onder bomen

1994

Troost, Simon

Cowboys hebben Thomas Rap
het maar makkelijk

1994

Uitdehaag, Antoine Levenslang vrij

Van Oorschot

1994

Vanstreels, Miel

Het laatste
landschap

Kok

1994

Vaske, J.W.

Roos van
ontstentenis

De Beuk

1994

Veldhuizen, Willem Verschrompelde
H.
beentjes

De Beuk

1994

Verhaar, Theo

Uitzaaiingen

De Harmonie

1994

Verhelst, Peter

De boom N

Prometheus

1994

Verhoef, Jan

Lichtspiegeling

De Beuk

1994

Verpale, Eriek

Nachten van
Beiroet

De Arbeiderspers

1994

Vlek, Hans R.

Hangmat voor
Henoch

Querido

Lannoo
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1994

Volders, Fien

Liefde en verlangen De Vleermuis

1994

Warrinnier, Alfred

Zo dicht bij
aanwezigheid

1994

Werk, Jan Kees van Stenen schaduw
de

De Prom

1994

Wesselius, Jeanne Pauw en andere
poëzie

De Vleermuis

1994

Wijnberg, Nachoem Is het dan goed
M.

De Bezige Bij

1994

Wijs, Ivo de

Vroege Vogels'
radioverzen

Nijgh & Van Ditmar

1994

Wind, Harmen

Waterstaat

De Arbeiderspers

1995

Barnard, Benno

De schipbreukeling Lannoo
(In: Volgens
Johannes)

1995

Beurskens, Huub

Iets zo eenvoudigs Meulenhoff

1995

Bindervoet, Erik

Tijdelijk zelfportret
met hoofd en
plaatsbepaling,
oranje

De Harmonie

1995

Boskma, Pieter

Simpel heelal

In de Knipscheer

1995

Brands, Wim

Zwemmen in de
nacht

L.J. Veen

1995

Bremt, Stefaan van Verbeelde boedel
den

Manteau

1995

Crebolder, Emma

Zwerftaal

Bert Bakker

1995

Deelder, J.A.

Transeuropa

De Bezige Bij

1995

Degenaar, Job

Van de arena en
het lastdier

Thomas Rap

1995

Deleu, Jozef

De jager heeft een Van Halewyck
zoon

1995

Demey, Troet

Vrijdag en geen
weer

1995

Dewulf, Bernard

Waar de egel gaat Atlas

1995

D'Haen, Christine

Morgane

1995

Doorman, Maarten Afstandbediening

Bert Bakker

1995

Dubois, Pierre H.

Stenen en sterren

Meulenhoff

1995

Eijckmans, Jozef

Liederen van
vervreemding

De Prom

1995

Eybers, Elisabeth

Nuweling

Querido

Europees
Poëziecentrum

Katervoorde

Querido
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1995

Graft, Guillaume
van der

De kiezels van
Klein Duimpje

Buitink

1995

Groot, Anneke

Geschonden lijf

De Vleermuis

1995

Groot, Maria de

Toledo

De Prom

1995

Hamelink, Jacques Boheems glas

Querido

1995

Hermans, Paul

Een kern van
oppervlakkigheid

L.J. Veen

1995

Hermis, Kees

De dood
weersproken

Dabar-Luyten

1995

Herreweghen,
Hubert van

Karakol

Lannoo

1995

Hertmans, Stefan

Francesco's
paradox

Meulenhoff/Kritak

1995

Hettinga, Tsjêbbe

Frjemde
kusten/Vreemde
kusten

Atlas

1995

Hofstra, Pim

Ianus

De Arbeiderspers

1995

Honingh, Chris

Hoogtijdagen

Querido

1995

Hoore, Cees van

De bodem van de
hemel

De Harmonie

1995

Jagt, Bouke

Verzamelde
gedichten

De Prom

1995

Kal, Jan

Het schrijvershuis

De Arbeiderspers

1995

Kilian, Hans

Erotische gedichten 't Prieeltje

1995

Kom, Antoine de

De kilte in Brasilia

Querido
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1995

Kuyk, Pieter A.

Zal ik je wijzen waar Van Oorschot
ik woon

1995

Leenders, Herman Landlopen

De Arbeiderspers

1995

Lier, Peter van

Meulenhoff

1995

Min, Neeltje Maria Kindsbeen

1995

Nijmeijer, Peter

In duizend stukken Meulenhoff

1995

Ouwens, Kees

Afdankingen

1995

Ouwens, Kreek
Daey

De haan mept
Herik
buiten op de stenen

1995

Polet, Sybren

Taalfiguren 3 & 4

1995

Rococco, Rick

Marathon op de
In de Knipscheer
Olympus Boek 2 in:
Odysseus op drift

1995

Roeven, Jan

Van de hak en de
tak

Querido

1995

Rosen, L.F.

Al het aardsch
geluk Van

Oorschot

1995

Sanders, Georgine Autogeografie

Querido

1995

Scholten, Patty

Het dagjesdier

Atlas

1995

Schouwenaar,
Margreet

Bezijden tijd

Querido

1995

Spaan, Henk

De zoon van Cruijff L.J. Veen
en andere
gedichten

1995

Starik, F.

Nieuwe vleugel

Voetnoot

1995

Starink, Gertrude

De weg naar
Egypte. Een
passage

Athenaeum/Polak &
Van Gennep

1995

Starkenburg, Ilse

Afspraak met een
eiland

De Arbeiderspers

1995

Toorn, Willem van Dooltuin

Querido

1995

Verhagen, Hans

De Bezige Bij

1995

Vroegindeweij, Rien Zee & Land

1995

Vroman, Leo

1995

Waal, Henk van der De windsels van de Querido
sfinx

1995

Waard, Elly de

Miniem gebaar

Echoput &
Luchtkasteel

De Bezige Bij

Meulenhoff

De Bezige Bij

L.J. Veen

Psalmen en andere Querido
gedichten

Het zij

De Harmonie
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1995

Waarsenburg, Hans Zuidwal
van de

Meulenhoff

1995

Werk, Jan Kees van Witte haan
de

De Prom

1995

Wilderode, Anton
van

Het oudste geluk

Lannoo

1995

Zeeman, Michaël

Verhoudingen

De Bezige Bij

1995

Zijlstra, Jaap

Hinkelspel

De Prom

1996

Anker, Robert

In het vertrek

Querido

1996

Barnard, Benno

Het mens

Atlas

1996

Beerling, Dane e.a. Layangan

1996

Beranová, Jana

Kiskassend gedicht De Geus

1996

Bogaert, Paul

Welcome hygiëne

Meulenhoff/Manteau

1996

Boskma, Pieter

In de naam

Bert Bakker

1996

Bouwers, Lenze L. Lief model Kok

Voorhoeve

1996

Brey, Bart

Vers van het vuur

Voetnoot

1996

Brocatus, Frans
August

Bittere rijst

WEL

Bonneville
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1996

Brouwers, Dick

Zichtbare woorden De Beuk

1996

Campert, Remco

Zeventien schetsen Ysbrant Revolver
van

1996

Daalen, Maria van Het geschenk / De Querido
maker

1996

Duijnhoven, Serge Copycat
van

Prometheus

1996

Duinker, Arjen

Het uur van de
droom

Meulenhoff

1996

Eijkelboom, J.

Het lied van de
krekel

De Arbeiderspers

1996

Engelberts, Lernert Oedipoes werpt
jongen

De Harmonie

1996

Enquist, Anna

Klaarlichte dag

De Arbeiderspers

1996

Eybers, Elisabeth

Tydverdryf/Pastime Querido

1996

Galiën, Laura van
der

Zeventien

Prometheus

1996

Geerds, Koos

Gods element

De Arbeiderspers

1996

Gerbrandy, Piet

Weloverwogen en
onopgemerkt

Meulenhoff

1996

Gerits, Anton

Landschapsbeheer De Beuk

1996

Gogh, Ruben van

De Man van Taal

1996

Groot, Maria de

Madonna met slee Dabar-Luyten

1996

Haft, Lloyd

Anthopos

1996

Ham, Fum van den Kom jij nu maar
Kok
zonder je woorden

1996

Hamel, Wim

Onbereikbaar/dichtbij In eigen beheer

1996

Haren, Elma van

Grondstewardess

De Harmonie

1996

Herzberg, Judith

Wat zij wilde
schilderen

De Harmonie

1996

Hofstra, Pim

Dienaar

De Arbeiderspers

1996

Istendael, Geert
van

Het geduld van de Atlas
dingen

1996

Janssen, Bart

Een losse draad

Lannoo

1996

Jellema, C.O.

Spolia

Querido

1996

Joekes, Theo

Verzen van liefde
en dood

Ten Brink

1996

Jonkman, Marieke Amazonen

Van Oorschot

1996

Joos, Johan

Voetnoot

Chanson inutile

Prometheus

Querido
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1996

Kilian, Hans

Tatoeage

Van Moock

1996

Kneepkens, Manuel Landschap met
vakantie

De Prom

1996

Kouwenaar, Gerrit De tijd staat open

Querido

1996

Krol, Gerrit

Friese sterren

Bekker & Veltman

1996

Leeflang, Ed

Liereman

De Arbeiderspers

1996

Lehmann, L.Th.

Vluchtige steden
(en zo)

Meulenhoff

1996

Lindner, Erik

Tramontane

Perdu

1996

Naessens, Mark

Met twee messen

Lannoo

1996

Né, Y.

Liggen in een gras Van Kemenade

1996

Nicolai, Jan Atze en Het Lage Noorden De Vleermuis
Jaap Sietse
Zuierveld

1996

Nolens, Leonard

En verdwijn met
mate

Querido

1996

Os, Th. van

Beurtzang

De Arbeiderspers

1996

Ouwens, Kees

Van de verliezer en Hugin & Munin
de lichtbron
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1996

Pinxteren, Hans
van

Spiegeling voorbij
de weg

Querido

1996

Rademakers, Jef

Koude Kermis

Het Verboden Rijk

1996

Riessen, Renée
van

Gevleugeld/ontvleugeld Bert Bakker

1996

Schierbeek, Bert

Vlucht van de vogel De Bezige Bij

1996

Schouten, Rob

Bij bewustzijn

De Arbeiderspers

1996

Tellegen, Toon

Als we vlammen
waren

Querido

1996

van hee, Miriam

Achter de bergen

De Bezige Bij

1996

Vanhaelemeesch,
Patrick

De cirkel is niet
rond

De Vleermuis

1996

Verhaar, Theo

Het badwater van
de fotograaf

De Harmonie

1996

Verhelst, Peter

Verhemelte

Prometheus

1996

Versteegen, Jos

Voorgoed volmaakt Vassallucci

1996

Visser, Arie

Licht en Vuur

L.J. Veen

1996

Vlek, Hans R.

Hunnenhekel

Querido

1996

Vliet, Eddy van

Zoals in een fresco De Bezige Bij
de kleur

1996

Wijnberg, Nachoem Geschenken
M.

1996

Wijs, Ivo de

Zondagmorgenverzen Nijgh & Van Ditmar

1996

Wilderode, Anton
van

Barmhartig hout

Lannoo

1996

Zwaal, B.

Dat vat

Querido

1997

Baeke, Jan

Nooit zonder de
paarden

De Bezige Bij

1997

Bas, Jan de

Zachte feiten

Kok

1997

Berg, Rien van den Wakker

Kok

1997

Beurskens, Huub

Bange natuur (in
gelijknamige
verzamelbundel)

Meulenhoff

1997

Block, Lut de

Entre deux mers

De Arbeiderspers

1997

Bloem, Rein

De troost van de
pelgrim

Querido

1997

Bogaards, Carla

God bewogen

Meulenhoff

1997

Bouma, Hans

Schubertiade

Kok

1997

Brands, Wim

In de metro

L.J. Veen

De Bezige Bij
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1997

Bremt, Stefaan van Een vlieg met
den
gouden vleugels

Manteau

1997

Budé, Frans

In Remersdaal

Meulenhoff

1997

Campert, Remco

Ode aan mijn jas

De Bezige Bij

1997

Chabot, Bart

Judaskus

Nijgh & Van Ditmar

1997

Coninck, Herman
de

Vingerafdrukken

De Arbeiderspers

1997

Declercq, Miguel

Person@ges

De Arbeiderspers

1997

Deelder, J.A.

Het lot van de
eenhoorn

De Bezige Bij

1997

Dixhoorn, F. van

Armzwaai/Grote
keg/Loodswezen I

De Bezige Bij

1997

Engelberts, Lernert Ivoren toren te huur De Harmonie

1997

Eybers, Elisabeth

Verbruikersverse/Consumer's Querido
verse

1997

Freriks, Kester

Lippenrood Stupers Van der Heijden

1997

Gellings, Paul

Antiek fluweel

De Arbeiderspers
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1997

Gerits, Anton

Asielbeleid

De Beuk

1997

Gerlach, Eva en
Vojta Dukát

Alles is werkelijk
hier

De Arbeiderspers

1997

Ghyssaert, Peter

Jubileum en andere Bert Bakker
gedichten

1997

Gosejacob, Willy
Van

Bochten in de lucht Vita

1997

Graft, Guillaume
van der (Van der
Graft)

Onbereikbaar nabij De Prom

1997

Haan, Marijke de

Zo zonder
wijkplaats

1997

Hamelink, Jacques Zeegezang inclusief Querido
Gesternten van
Frederik de
Zeeman

1997

Hertmans, Stefan

Annunciaties

Meulenhoff

1997

Heytze, Ingmar

De allesvrezer

Kwadraat

1997

Hüsgen, Lucas

Stoa (diskette)

Querido

1997

Knibbe, Hester

Een bittere navel

De Prom

1997

Kopland, Rutger

Tot het ons loslaat Van Oorschot

1997

Korteweg, Anton

In handen

Meulenhoff

1997

Kregting, Marc

Kopstem

Prometheus

1997

Krol, Gerrit

De kleur van
Groningen en
andere verhalen

Querido

1997

Kruiderink, Rienk

Zitplaats voor een Bekker & Veltman
getimmerde ruimte

1997

Kuipers, Frans

Wolkenjagen

Atlas

1997

Kusters, Wiel

Velerhande
gedichten

Querido

1997

Lampe, Astrid

Rib

Querido

1997

Linden, Gerry van
der

Zandloper

L.J. Veen

1997

Luijters, Guus

Schotsen springen L.J. Veen

1997

Mandelinck, Gwy

Overval

1997

Menkveld, Erik

De karpersimulator De Bezige Bij

1997

Mok, Judith

Het feestmaal

Meulenhoff

1997

Napels, Stella

Lippendienst

De Arbeiderspers

De Vleermuis

De Arbeiderspers
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1997

Oosterhoff, Tonnus (Robuuste
tongwerken,) een
stralend plenum

De Bezige Bij

1997

Os, Th. van

Berliner Lullaby

De Arbeiderspers

1997

Ouwens, Kees

Van de verliezer & Meulenhoff
de lichtbron

1997

Risa, Wim en Nico de spandraden van De Zwaluw
Bum
het nutteloze
spinneweb

1997

Rozema, Hilbrand

Paradijs

1997

Schaalma, Albert

Ten einde de verte De Geus

1997

Scholten, Patty

Ongekuste kikkers Atlas

1997

Schouwenaar,
Margreet

Van tijd het dood
gewicht

1997

Sluijter, Pem

Roos is een bloem De Arbeiderspers

1997

Soepboer, Albertina De hengstenvrouw Prometheus

1997

Spiering, Kees

Een pijl door je
maag

Kok

Querido

Bakermat
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1997

Tellegen, Toon

1997

Teylingen, Hendrik Bij de gratie van de De Bezige Bij
van
dichtspier

1997

Theunynck, Peter

1997

Tongele, Mark van Vaderlatingen

Lannoo

1997

Toorn, Willem van Tegen de tijd

Querido

1997

Tritsman, Marc

Lannoo

1997

Uitdehaag, Antoine De adem van de
zaal

Van Oorschot

1997

Vogelaar, Jacq.

Klaaglied om Ka

Herik

1997

Vroman, Leo

De roomborst van
Klaas Vaak

Querido

1997

Wesselius, Jeanne In dicht. Schetsen
naar de natuur

De Vleermuis

1997

Wigman, Menno

's Zomers stinken
alle steden

Bert Bakker

1997

Wind, Harmen

Plaatselijke tijd

De Arbeiderspers

1997

Winkler, Kees

Ommekeer (in
Verzamelde
Gedichten)

Thomas Rap

1997

Woudsma, Co

Viewmaster

De Bezige Bij

1998

Aerts, Pieter

Bijna postuum

Lannoo

1998

Balkt, H.H. ter

Tegen de bijlen.
De Bezige Bij
Oden en Anti-Oden

1998

Bernlef, J.

Aambeeld

Querido

1998

Bindervoet, Erik

De saaiste jongen
ter wereld

De Harmonie

1998

Boskma, Pieter

Te midden van de
tijden

Prometheus

1998

Brassinga, Anneke Huisraad

De Bezige Bij

1998

Brocatus, Frans
August

Ruiters in
regenblauw

WEL

1998

Budé, Frans

Zomerplaats

Herik

1998

Cami, Ben

Ten westen van
Eden

Lannoo

1998

Christine D'Haen

Dodecaëder/Dantis Querido
meditatio

Over liefde en over Querido
niets anders

Berichten van de
Pan American
Airlines & Co

Oog van de tijd

Manteau
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1998

Claus, Hugo

Oktober '43

De Bezige Bij

1998

Cornelissen, Wilbert Ontfermingen

De Arbeiderspers

1998

Deel, T. van

Nu het nog licht is

Querido

1998

Degenaar, Job

Dus dit is zomer

Thomas Rap

1998

Ducal, Charles

Naar de aarde

Atlas

1998

Duijnhoven, Serge Obiit in orbit
van

1998

Duinker, Arjen

Ook al is het niet zo Meulenhoff

1998

Geerds, Koos

Staphorst

De Arbeiderspers

1998

Gerlach, Eva

Niets bestendiger

De Arbeiderspers

1998

Goudeseune,
Koenraad

Dat zij mij leest

Atlas

1998

Groot, Jacob

Natuurlijke liefde

De Harmonie

1998

Haft, Lloyd

Ken u in mijn klacht Querido

1998

Haren, Elma van

De wiedeweerga

1998

Hart, Kees 't

Kinderen die leren Querido
lezen

1998

Hirs, Rozalie

Locus

Querido

1998

Holvoet-Hanssen,
Peter

Dwangbuis van
Houdini

Prometheus

De Bezige Bij/Djax
Records

De Harmonie
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1998

Honingh, Chris

De rinkelbom

1998

Houben, Piet-Hein Stille sonnetten

Querido

1998

Jansma, Esther

Hier is de tijd

De Arbeiderspers

1998

Kilian, Hans

Woorden als brood Katervoorde

1998

Komrij, Gerrit

Rook zonder vuur
Stupers

1998

Kouwenaar, Gerrit een glas om te
breken

1998

Kuijeren, Lejo van

Een spoor van roos De Vlier

1998

Lasoen, Patricia

Genadeloos en
fluitend

De Prom

1998

Lier, Peter van

Gegroet o...

Meulenhoff

1998

Marijnis, Paul

Gillette

De Arbeiderspers

1998

Marissing, Lidy van Hoe zij zoekt

Van Gennep

1998

Mink, F.J.

Strandscriptie

Doorgeverij
Zinderend

1998

Otten, Willem Jan

Eindaugustuswind Van Oorschot

1998

Pfeijffer, Ilja
Leonard

Van de vierkante
man

De Arbeiderspers

1998

Plouvier, Bart

Zaailingen

Manteau

1998

Pos, Hugo

tot in de nde, nde
graad

In de Knipscheer

1998

Rademakers, Jef

Vurige Tongen

Icarus / Manteau

1998

Reitsma, Anneke

Wonen in het
avondland

Dabar-Luyten

1998

Rosen, L.F.

Onhandig hart

Van Oorschot

1998

Roy van Zuydewijn, Sprekende tongen De Arbeiderspers
H.J. de

1998

Santen, Louise van Op het puntje van
mijn tong

De Prom

1998

Shridhara

100 gedichten
Bright

Publishers

1998

Spiering, Kees

Het zoeken van de Bekker & Veltman
wind

1998

Stitou, Mustafa

Mijn gedichten

Vassallucci

1998

Strijtem, Ivo van

Een rode sjaal

Atlas

1998

Teylingen, Hendrik Huis te Vraag
van

De Bezige Bij

1998

Verhaar, Theo

De Harmonie

Nawakker

Querido

Van der Heijden
Querido
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1998

Versteegen, Jos

Jonge meesters

Vassallucci

1998

Vogelaar, Jacq.

Inktvraat

De Bezige Bij

1998

Vroegindeweij, Rien Eerst varen, dan
leven

L.J. Veen

1998

Waard, Elly de

De Harmonie

1998

Wijnberg, Nachoem Alvast
M.

De Bezige Bij

1998

Witte, Arjan

Kikkerbloed

Kwadraat

1999

Beek, Menno van
der

Vergezocht

Boekencentrum

1999

Beranová, Jana

Tussen de rivieren De Geus

1999

Beurskens, Huub

Een hemd in de
wind

1999

Bindervoet, Erik

De schilder en zijn De Harmonie
model

1999

Boskma, Pieter

Het zingende doek Prometheus
& De geheime
gedichten

1999

Cauwenberge,
Johan van en
Roland Rens

Vuurmond

Anderling

Meulenhoff

Uitgeverij P
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1999

Chagall, Lydia

Gedachten heen en EPO
weer

1999

Claus, Hans

Blauw, blauw,
blauw

Uitgeverij P

1999

Claus, Hugo

Wreed geluk

De Bezige Bij

1999

Colaert, Greet

Alles vereeuwigt

Uitgeverij P

1999

Deelder, J.A.

Bijbelsch

De Bezige Bij

1999

Demets, Paul

De
papegaaienziekte

Meulenhoff

1999

Dorp, Kathinka van lokroep

Van Gorcum

1999

Eybers, Elisabeth

Winter-surplus

Querido

1999

Gerbrandy, Piet

Nors en zonder
haten

Meulenhoff

1999

Gladines, Cyriel

Rug aan rug

Uitgeverij P

1999

Göbel, Adrieke
(A.B. ter Brake)

Kiezelpad

De Vlier

1999

Gogh, Ruben van

De hemel in, de
hemel uit

Prometheus

1999

Graft, Guillaume
Een ongedurige
van der Graft (Van dageraad
der Graft)

1999

Hamelink, Jacques Liedboek der
Querido
oorlogen en feesten
van al-Haqq

1999

Herreweghen,
Hubert van

Een Brussels tuintje Uitgeverij P

1999

Hertmans, Stefan

Goya als hond

Meulenhoff

1999

Herzberg, Judith

Bijvangst

De Harmonie

1999

Heytze, Ingmar

Sta op en wankel

Kwadraat

1999

Huigen, René

Monument voor een L.J. Veen
verzonnen dichter

1999

Janssen, Bart

Gedane wit

Lannoo

1999

Jellema, C.O.

Droomtijd

Querido

1999

Klok, Kees

Aan de Merwede

In eigen beheer

1999

Knibbe, Hester

Een dunne
duurzaamheid

De Prom

1999

Koenegracht, Frank Alles valt

De Bezige Bij

1999

Lauwereyns, Jan

Manteau

Nagelaten
sonnetten

De Prom
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1999

Luijters, Guus

Gedicht 99

L.J. Veen

1999

Meekers, Mark

Feesten van licht
(Rembrandt
gedichten)

Uitgeverij P

1999

Michel, K.

Waterstudies

Meulenhoff

1999

Musa, Ayatollah

Taj Mahal

Vassallucci

1999

Né, Y.

dans is een eland

De Bezige Bij

1999

Nederveen, Wytske verre vogels

Katervoorde

1999

Neef, Roger M.J. de De kou van liefde

PoëzieCentrum

1999

Nijmeijer, Marco

lief er zal geen
liefde zijn

De Geus

1999

Nolens, Leonard

Voorbijganger

Querido

1999

Nooteboom, Cees

Zo kon het zijn

Atlas

1999

Peeters, Hagar

Genoeg gedicht
over de liefde
vandaag

Podium

1999

Pint, Kris

Ozymandias

Uitgeverij P

1999

Pinxteren, Hans
van

Het craquelé in de Querido
hand die de zweep
hanteert
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1999

Rawie, Jean Pierre Geleende tijd

Bert Bakker

1999

Roggeman, Willem Het failliet van het
M.
realisme

Uitgeverij P

1999

Stroobants, Jos

Alle tijd is tijd
genoeg

Uitgeverij P

1999

Tentije, Hans

Wisselsporen

De Harmonie

1999

Theunynck, Peter

De bomen zijn
Manteau
paars aan de hemel

1999

Tritsman, Marc

Van aarde

Lannoo

1999

Verbart, André

98

Querido

1999

Vree, Freddy de (M. Erepark
Bastow)

Revolver

1999

Vroman, Leo

Details

Querido

1999

Vroomkoning,
Victor

IJsbeerbestaan

De Arbeiderspers

1999

Warmond, Ellen

Kaalslag

Querido

1999

Wissen, Driek van

De hap van Adam

De Arbeiderspers

1999

Yperman, Chris

Pour un vaurien

Uitgeverij P

1999

Yperman, Chris

Kaddisj voor Roel

Uitgeverij P

1999

Yperman, Chris

Handgeschreven
gedichten

Uitgeverij P

1999

Zuiden, Henk van

De alpendromer en Kwadraat
andere gedichten

1999

Zwaal, B.

zee bestookt

Querido

2000

Backer, Marijn

Aan de koolstof
conditioner

Backer & Van
Santen

2000

Boog, Mark

Alsof er iets gebeurt Meulenhoff

2000

Bourgonje, Fleur

Sintering

2000

Bruynseel, Mark

Uit de verf van lucht Lannoo

2000

Cándani

een zoetwaterlied

In de Knipscheer

2000

Chabot, Bart

De kootjesblues

Nijgh & Van Ditmar

2000

Claes, Paul

Glans/Feux

De Bezige Bij

2000

Claus, Hugo en
Harry Gruyaert

Made in Belgium

De Bezige Bij

2000

Daalen, Maria van Elektron, Muon,
Tau

Querido

2000

Daelman, Jos

De Vries-Brouwers

Beperkte toegang

Atlas
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2000

Deleu, Jozef

Hazen troepen
samen

Van Halewijck

2000

Denoo. Joris

Linkerhart

PoëzieCentrum

2000

Dixhoorn, F. van

Takken molenwater De Bezige Bij

2000

Doorman, Maarten Kloppend heden

Bert Bakker

2000

Douwes Dekker,
Olaf

verlangen

Minerva

2000

Droog, Bart F.M.

Benzine

Passage

2000

Duinker, Arjen

De geschiedenis
van een
opsomming

Meulenhoff

2000

Eijkelboom, J.

Het arsenaal

De Arbeiderspers

2000

Enquist, Anna

De tweede helft

De Arbeiderspers

2000

Faverey, Hans

Springvossen

De Bezige Bij

2000

Gisekin, Jo

Dubbelfuga

Lannoo

2000

Godijn, Wouter

Alle kinderen zijn
van glas

Contact

2000

Goede, Johan de

Het mirakels
bloedoffer

Johan de Goede

2000

Gruwez, Luuk

Dieven en geliefden De Arbeiderspers
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2000

Haren, Elma van

Eskimoteren

De Harmonie

2000

Herberghs, Leo

Daarmee wordt
gezwegen / De
afdaling van de
regen

Bèta Imaginations

2000

Herreweghen,
Hubert van

Kornoeljebloed

Lannoo

2000

Heytze, Ingmar

Aan de bruid

Podium

2000

Honingh, Chris Reis Vallentgod
naar

Querido

2000

Hoppenbrouwers,
Frans

Kinderen van de
keerzijde

SUN

2000

Impe, Lieve van

Transparant

Manteau

2000

Jan Kees van de
Werk

Vissenvrouw

De Geus

2000

Jansma, Esther

Dakruiters

De Arbeiderspers

2000

Knol, Henk

Houdbaar stof

Mozaïek

2000

Komrij, Gerrit

52 Sonnetten bij het Bert Bakker
verglijden van de
eeuw

2000

Kregting, Marc

Hakkel je, hakkel je Prometheus

2000

Lampe, Astrid

De sok weer aan

Querido

2000

Lava, Arthur

Geweldige
gedichten

Voetnoot

2000

Leenders, Herman Speelgoed

De Arbeiderspers

2000

Lindner, Erik

Tong en trede

De Bezige Bij

2000

Luijters, Guus

De meisjes van de L.J. Veen
Kinkerstraat en
andere
Amsterdamse
gedichten

2000

Nasr, Ramsey 27

Gedichten & geen
lied

Thomas Rap

2000

Né, Y.

Hier mag niets af
zijn

Van Kemenade

2000

Nooteboom, Cees

Bitterzoet (100
gedichten van
vroeger en 17
nieuwe)

De Arbeiderspers

2000

Oerlemans, J.W.

Een staanplaats
aan zee

Bert Bakker
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2000

Ouwens, Kees

Mythologieën

Meulenhoff

2000

Pos, Hugo

Vrijheid is dood

In de Knipscheer

2000

Puthaar, René

Dansmuziek

Meulenhoff

2000

Reints, Martin

Tussen de
gebeurtenissen

De Bezige Bij

2000

Schaalma, Albert

Rondreis

Schaalma

2000

Schaffer, Alfred

Zijn opkomst in de Thomas Rap
voorstad

2000

Schiferli, Victor

Aan een open raam De Arbeiderspers

2000

Scholten, Patty

Een tuil
zeeanemonen

Atlas

2000

Schouten, Rob

Infauste
dienstprognose

De Arbeiderspers

2000

Schouwenaar,
Margreet

Talen naar de val

Querido

2000

Selman, Ibrahim

Vrijheid is dood

In de Knipscheer

2000

Spaan, Henk

Maldini heeft een
zus

L.J. Veen

2000

Starink, Gertrude

De weg naar
Athenaeum/Polak &
Egypte (1993-1999) Van Gennep

2000

Starink, Gertrude

De weg naar
Egypte (1999)

Athenaeum/Polak &
Van Gennep

2000

Stassijns, Koen

Zwijghout

Atlas
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2000

Tellegen, Toon

Kruis en munt

Querido

2000

Tritsman, Marc

Sterk water. Een
geschiedenis

Lannoo

2000

Verhaar, Theo

Valscherm voor
Erasmus

De Harmonie

2000

Verhagen, Hans

Triomfantelijke
wandeling

Nijgh & Van Ditmar

2000

Vinkenoog, Simon De ware Adam

Passage

2000

Vos, Marjoleine de Zeehond graag

Van Oorschot

2000

Waal, Henk van der Schuldsanering

Querido

2000

Waarsenburg, Hans Beschrijvingen van Bèta Imaginations
van de
het meer

2000

Wieg, Rogi

Het boek van de
beminnelijkheid

De Arbeiderspers

2000

Wijk, Jan Willem
van

Tijd sleep mij een
bril

Passage

2000

Winter, Theun de

Het gras voor mijn L.J. Veen
voeten

2000

Wittenbols, Peer

Slaapschuld

De Arbeiderspers

2000

Wolkers, Jan

Jaargetijden

De Bezige Bij

2000

Zuiderent, Ad

Jij als geen ander

Querido

2001

Baeke, Jan

Zo is de zee

De Bezige Bij

2001

Bastelaere, Dirk
van

Hartswedervaren

Atlas

2001

Berge, H.C. ten

Oesters &
gestoofde pot

Meulenhoff

2001

Bernlef, J.

Bagatellen voor een Querido
landschap

2001

Blom, Esther

Waterlijn

Wereldbibliotheek

2001

Boerstoel, Jan

Altijd het
niemandsdier

Bert Bakker

2001

Brassinga,
Anneke

Verschiet

De Bezige Bij

2001

Bremt, Stefaan van Stemmen uit het
den
laagland

Lannoo

2001

Budé, Frans

Meulenhoff

2001

Casteren, Joris van Grote atomen

Prometheus

2001

Claus, Hans

Uitgeverij P

Alles gaande

Gebrand papier
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2001

Craenenbroeck,
Beatrijs van

Hartsschreeuw

Uitgeverij P

2001

Declercq, Miguel

Zomerzot/Somersault De Arbeiderspers

2001

Deelder, J.A.

N.V Verga

2001

Elshout, Ron

Nomade nabij oase De Geus
(nog 1 te gaan)

2001

Ende, Kristin Van
den

Nergens is afstand Uitgeverij P
dichter

2001

Gerbrandy, Piet

De zwijgende man Meulenhoff
is niet bitter

2001

Ghyssaert, Peter

De zuigeling van
Sint-Petersburg

2001

Graft, Guillaume
De weg van de
van der Graft (Van wind
der Graft)

2001

Hamelink, Jacques Zilverzonnige en
Querido
onneembare maan

2001

Hanegraaf, Marijke Veerstraat

De Arbeiderspers

2001

Haseth, Carel de

Zolang er kunsten
zijn

In de Knipscheer

2001

Hoek, Rouke van
der

Het magnetische
noorden

Atlas

2001

Holtrigter, Juliën

Omwegen

Mozaïek

2001

Holvoet-Hanssen,
Peter Santander.

Ontboezemingen in Prometheus
het vossenvel

2001

Istendael, Geert
van

Taalmachine

Atlas

2001

Jager, Klaas

Windwakken

In de Knipscheer

De Bezige Bij

Querido
De Prom
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2001

Janssen, Bart

Kwijtschrift

Lannoo

2001

Janssens, Solange Het gestage ritme

Uitgeverij P

2001

Jooris, Roland

Gekras

Querido

2001

Ketelaar, Hilde

Al wat winter is en
waar

Wereldbibliotheek

2001

Kilian, Hans

Triakel

't Prieeltje

2001

Kom, Antoine de

Zebrahoeven

Querido

2001

Komrij, Gerrit

Luchtspiegelingen

De Bezige Bij

2001

Kopland, Rutger

Over het verlangen Van Oorschot
naar een sigaret

2001

Korteweg, Anton

Al fluitend

Meulenhoff

2001

Krol, Gerrit

Minnaar

Cahier (Groningen)

2001

Krol, Gerrit

Geen man, want
geen vrouw

Querido

2001

Kuijper, Jan

Toe-eigeningen

Querido

2001

Kuipers, Frans

De tafel van wind

Atlas

2001

Lauwereyns, Jan

Blanke verzen

Lannoo

2001

Leefmans, John

Retro

In de Knipscheer

2001

Leeuwen, Joke van Vier manieren om
op iemand te
wachten

Querido

2001

Linden, Gerry van
der

Uitweg

L.J. Veen

2001

Luijters, Guus

De glazen school

L.J. Veen

2001

Meenen, Jan van

Weerwerk

Uitgeverij P

2001

Mels, Rosemie

En anders dan
zichzelf wordt
niemand

Uitgeverij P

2001

Menkveld, Erik

Schapen nu!

De Bezige Bij

2001

Mortier, Erwin

Vergeten licht

Meulenhoff

2001

Nolens, Leonard

Manieren van leven Querido

2001

Os, Th. van

Penseeldier. Een
passie

2001

Pfeijffer, Ilja
Leonard

Het glimpen van de De Arbeiderspers
welkwiek

2001

Plouvier, Bart

Omgekeken

Manteau

2001

Portegies Zwart,
Fred

Krullen van jezelf

De Prom

De Arbeiderspers
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2001

Richelieu van
Londersele, Roel

Een mens op de
bodem

Atlas

2001

Roemer, Astrid

miauw

De Geus

2001

Rosen, L.F.

Brandhaarden

Van Oorschot

2001

Schrijer, Tom

Uitvergroot

Hoenderbossche
verzen

2001

Snel, Frieda

Wacht maar

Bellevue

2001

Soepboer, Albertina De dieptering

Passage

2001

Stassaert, Lucienne Afscheidsliedjes

Uitgeverij P

2001

Steenmeijer,
Maarten

Dit is niet Amerika

Wereldbibliotheek

2001

Tentije, Hans

Verloren speelgoed De Harmonie

2001

Tongele, Mark van Lopend licht

Lannoo

2001

Verdonk, Arta

Adem de wind

Klank, beeld & taal

2001

Vliet, Eddy van

Vader

De Bezige Bij
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2001

Vreede, Mischa de Zeestenen

De Prom

2001

Vroman, Leo

De gebeurtenis en Querido
andere gedichten

2001

Warren, Hans

Een stip op de
wereldkaart

Bert Bakker

2001

Wigman, Menno

Zwart als kaviaar

Bert Bakker

2001

Wijnberg, Chawwa Matses en
monsters

In de Knipscheer

2001

Wijnberg, Nachoem Vogels
M.

Contact

2001

Wilmink, Willem

Waar komt dat kind Bert Bakker
vandaan?

2001

Wind, Harmen

Buiten adem

2001

Zwagerman, Joost Bekentenissen van De Arbeiderspers
een pseudomaan

De Arbeiderspers

Eindnoten:
1 Zoals onlangs nog in Nederlandse Letterkunde door Jos Joosten en Thomas Vaessens (Joosten
en Vaessens 2002).
2 Gerrit Komrij 2002.
3 Van den Akker en Dorleijn 1996.
4 Zie voor een empirische uitwerking van deze veronderstelling bijvoorbeeld Janssen 1994.
5 Ik dank Myrle Tjoeng, vanaf het begin als projectleider betrokken bij de VSB Poëzieprijs, hartelijk
voor het beschikbaar stellen van de gevraagde gegevens zonder welke dit stuk niet geschreven
had kunnen worden.
6 1994: Hugo Brems (vz), Wiel Kusters, Huub Oosterhuis, Barber van de Pol, Agaath Witteman.
1995: Wiel Kusters (vz), Annemarie Musschoot, Anneke Reitsma, Wim Bronzwaer, Adriaan
Morriën. 1996: Wim Bronzwaer (vz), Herman de Coninck, Tatjana Daan, Max Nord, Marjoleine
de Vos. 1997: Herman de Coninck (vz, overleed kort vóór de prijsuitreiking), Tom van Deel
(vice-vz), Gillis Dorleijn, Esther Jansma, Henny Vrienten. 1998: Tom van Deel (vz), Wiljan van
den Akker, Fleur Bourgonje, Yra van Dijk, Paul Gillaerts. 1999: Wiljan van den Akker (vz), Kader
Abdolah, Anneke van Dijk, Dirk de Geest, Ig Henneman. 2000: Jozef Deleu (vz), Theo de Boer,
Anna Enquist, Elsbeth Etty, Mustafa Stitou. 2001: Theo de Boer (vz), Elke Brems, Anneke
Brassinga, Kees Fens, Juan Heinsohn Huala. 2002: Kees Fens (vz), Geert Buelens, Gillis
Dorleijn, Patricia de Martelaere, Ramsey Nasr. Vanzelfsprekend beoordeelt de jury steeds de
productie van het voorafgaande jaar: de VSB Poëzieprijs van 1994 heeft betrekking op de
productie uit 1993 enzovoorts.
7 Zo weigerde Toon Tellegen, eerder twee keer genomineerd, zijn in 1998 en in 2001 verschenen
bundels te laten meedingen voor de prijs van 1999 en 2002. Overigens is Kruis en munt uit 2000
weer wel door de uitgever ingestuurd, mogelijk per ongeluk.
8 Voor de prijs van 2002 zijn bundels uit 2001 van Sybren Polet, Lidy van Marissing, Dimitri
Verhulst, Elvis Peeters en Hedwig Speliers niet ingestuurd. Bibliofiele uitgaven, doorgaans in
beperkte oplage gedrukt, komen lang niet altijd binnen, evenals nogal wat titels van andere meer
marginale (niet professionele) uitgevers. Het juryrapport van 1997, geredigeerd door Herman
de Coninck, meldt: ‘enkele kleinere uitgeverijtjes, vooral uit Vlaanderen, sturen blijkbaar geen
dichtbundels’.
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9 Wim Brands en Guus Luijters (L.J. Veen), Hugo Pos (In de Knipscheer), Huub Oosterhuis
(Dabar-Luyten), Johanna Kruit (De Bakermat), Els Hendrickx en Wim Urgel (De Roerdomp),
Elise van der Woude (De Vlier), Lieve Desmet en Chawwa Wijnberg (Vita).
10 Onder andere van respectievelijk Brands en Luijters, en van Pos.
11 1993: 68, 1994: 94, 1995: 62, 1996: 67, 1997: 71, 1998: 59, 1999: 61, 2000: 74, 2001: 75.
12 Huub Beurskens, Pieter Boskma, Frans Budé, Hugo Claus, J.A. Deelder, F. van Dixhoorn, Arjen
Duinker, Jacques Hamelink, Hubert van Herreweghen, Stefan Hertmans, Chris Honigh, Bart
Janssen, Gerrit Kouwenaar, Gerrit Krol, Guus Luijters, Y. Né, Leonard Nolens, Kees Ouwens,
L.F. Rosen, Gertrude Starink, Toon Tellegen en Marc Tritsman.
13 Maria van Daalen, Elisabeth Eybers, Theo Verhaar, Leo Vroman en Nachoem M. Wijnberg.
14 Hans Kilian en (Guillaume) Van der Graft.
15 In de bijlage zijn de genomineerde auteurs gecursiveerd. In 2001 zijn twee bundels van Gertrude
Starink tezamen genomineerd.
16 Hierbij dient ook de status van de uitgever betrokken te worden die naar men mag aannemen
invloed heeft op de reputatie van de auteur. Hans Kilian behoort met zes bundels tot de
productiefste auteurs uit deze periode, maar is alleen uitgegeven bij op het oog marginale
uitgevers zonder een echt poëziefonds als Katervoorde (driemaal), 't Prieeltje (tweemaal) en
Van Moock. Bij Katervoorde publiceren drie andere dichters (hun enige bundel in de periode),
bij de andere twee uitgevers is Kilian zelfs de enige auteur.
17 Factoren zijn, behalve de aandacht die de dichter kreeg in de literaire kritiek, de totale literaire
carrière van een auteur, de verworven prijzen, zijn of haar deelname aan literaire festivals en
andere optredens en de zogenaamde literaire nevenactiviteiten. Zie o.a. Janssen 1994.
18 Om misverstanden te voorkomen: er zijn vijf auteurs in de groep van auteurs met vijf bundels
en deze groep heeft drie nominaties verworven. Uiteraard betekent dit niet dat een auteur uit
deze groep een kans van zestig procent heeft om te scoren. Kijken we naar de auteurs met vijf
bundels dan zijn maar twee auteurs genomineerd: Eybers en Vroman. Omdat Leo Vroman voor
twee verschillende bundels is genomineerd komt het aantal nominaties voor deze groep op drie.
19 Zie hiervóór, noot 14.
20 De zogenaamde podiumpoëzie kan zich op een grote belangstelling verheugen op popfestivals
en andere culturele manifestaties en lijkt een eigen (en omvangrijke) publieksgroep te hebben
gecreëerd die niet of maar zeer ten dele samenvalt met de traditionele poëzielezer (= bundellezer).
Een tijdschrift als Pa§ionate geeft op papier een indruk van dit qua mentaliteit en culturele codes
andere circuit, dat ten opzichte van wat als het dominante literaire circuit geldt een (vooralsnog)
marginale positie inneemt. Zie ook de bijdrage van Bertram Mourits, hiervóór opgenomen.
21 In het bestand is steeds het impressum van de bundel gevolgd. Bij Bert Bakker/Prometheus
worden sommige bundels (19) onder de vlag van de eerste en andere (16) onder die van de
tweede gesteld, zonder dat daar systematiek in te ontdekken valt (Emma Crebolders eerste
bundel zit bij Prometheus en haar tweede bij Bert Bakker. Iets vergelijkbaars zien we bij Boskma:
een keer Bakker, twee keer Prometheus.) In tabel 2 is Bert Bakker/Prometheus als één uitgever
beschouwd. Nijgh & Van Ditmar en Athenaeum, Polak & Van Gennep, die tot de Queridogroep
behoren, zijn echter apart gehouden omdat deze aparte fondsen hebben met een eigen
verantwoordelijke uitgever (Vic van de Reijt en Mark Pieters) en een eigen profiel.
22 Om precies te zijn: 44,05%.
23 67,19%.
24 Vgl. Van Krevelen 2002, p. 21, die spreekt over ‘dichters, die hun werk meestal slechts in enkele
hondertallen (en zelden in duizenden) verkocht zien’.
25 Inclusief twee uitgaven met impressum Meulenhoff/Kritak en een met Meulenhoff/Manteau.
26 Zie hiervóór, noot 21.
27 Inclusief een uitgave met impressum Icarus/Manteau.
28 Zie hiervóór, noot 21.
29 Zie hiervóór, noot 21.
30 Van Gennep behoort tot de uitgevers nummer 35-49 die twee bundels hebben geproduceerd.
De uitgever is apart vermeld omdat een nominatie is verworven.
31 Hugin & Mugin behoort tot de uitgevers nummer 50-88 die een bundel hebben geproduceerd.
De uitgever is apart vermeld omdat een nominatie is verworven (voor Ouwens' Van de verliezer
en de lichtbron, een bibliofiele pre-uitgave van (een deel van) de bundel die een jaar later in
uitgebreide vorm bij Meulenhoff verscheen en opnieuw werd genomineerd). Onder de uitgevers
met maar een bundel zitten veel uitgaven in eigen beheer. De VSB-lijst volgt het titelblad en
vermeldt dan ‘In eigen beheer’ of een andere naam, bijvoorbeeld die van de auteur (zoals bij
Schaalma).
25 Inclusief twee uitgaven met impressum Meulenhoff/Kritak en een met Meulenhoff/Manteau.
26 Zie hiervóór, noot 21.
27 Inclusief een uitgave met impressum Icarus/Manteau.
28 Zie hiervóór, noot 21.
29 Zie hiervóór, noot 21.
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30 Van Gennep behoort tot de uitgevers nummer 35-49 die twee bundels hebben geproduceerd.
De uitgever is apart vermeld omdat een nominatie is verworven.
31 Hugin & Mugin behoort tot de uitgevers nummer 50-88 die een bundel hebben geproduceerd.
De uitgever is apart vermeld omdat een nominatie is verworven (voor Ouwens' Van de verliezer
en de lichtbron, een bibliofiele pre-uitgave van (een deel van) de bundel die een jaar later in
uitgebreide vorm bij Meulenhoff verscheen en opnieuw werd genomineerd). Onder de uitgevers
met maar een bundel zitten veel uitgaven in eigen beheer. De VSB-lijst volgt het titelblad en
vermeldt dan ‘In eigen beheer’ of een andere naam, bijvoorbeeld die van de auteur (zoals bij
Schaalma).
32 Van de 45 genomineerde dichters heeft ongeveer de helft verhalend proza gepubliceerd.
33 Hoewel Hugo Verdaasdonk (1985) voor de periode 1975-1980 heeft vastgesteld dat er in
Nederland sprake is van een ‘massive orientation of buyers of literature towards narrative prose
and the national literature’, en dat de grote uitgevers hun boekenaanbod daarop afstemmen,
beklemtonen literaire uitgevers herhaaldelijk het grote belang van poëzieuitgaven voor (de status
van) hun fonds. ‘Mijn fonds bevat veel kwetsbare titels: het uitgeven van poëzie bijvoorbeeld,
levert doorgaans niets op’, zegt bijvoorbeeld voormalig Arbeiderspers-directeur Ronald Dietz,
‘maar het blijft de voedingsbodem voor de literatuur. Een literaire uitgever die geen poëzie meer
uitgeeft, kan net zo goed ophouden’. (Geciteerd in M. van Hengel en B. Koopman 1997.) Uit
gegevens van enkele uitgeverijen over de periode 1990-1995 blijkt het kwantitatieve aandeel
van de Nederlandse nieuwe poëzieuitgaven (weliswaar niet alleen gewone bundels, maar ook
bloemlezingen en andere speciale poëzieuitgaven) vergeleken met de nieuwe literaire
prozauitgaven (dus herdrukken uitgezonderd) niet te verwaarlozen: De Arbeiderspers 44 poëzie,
110 proza (21,8%); De Bezige Bij 55 poëzie, 163 proza (27,2%); Meulenhoff 35 poëzie, 188
proza (17,3%); Querido 68 poëzie, 95 proza (33,7%). (Gegevens ontleend aan Van Engen 2002,
p. 26.)
34 Vgl. bijvoorbeeld Bourdieu 1993, p. 29-73, 273-279.
35 De laatste twee kolommen vermelden het aantal winnende bundels gerelateerd aan het totaal
aantal bundels uit elk fonds en het quotiënt van aantal nominaties en aantal winnaars.
36 Zie hiervóór, noot 31.
37 In het juryrapport van de VSB Poëzieprijs 1996 staat bijvoorbeeld het volgende: ‘Het dagjesdier
van Patty Scholten is een bundel waarvan een aantal verzen de schijn zou kunnen wekken dat
we hier met “light verse” te maken hebben, en niet meer dan dat. Maar de beste sonnetten uit
deze bundel bieden meer dan vermaak.’ En: ‘Haar gedichten hebben zonder uitzondering de
aanstekelijkheid die men van “light verse” verwacht, maar dikwijls zijn haar beelden ontroerend
eerder dan amuserend’.
38 Het eerst door Herman de Coninck. Het jaar 1997 werd samengesteld door T. van Deel, 1998
door Wiljan van den Akker, 1999 door Jozef Deleu, 2000 door Theo de Boer, 2001 door Geert
Buelens.
39 Zoals ook blijkt uit het onderhavige themanummer.
40 Zie Van Boven 1996 en Vogel 2001.
41 Zie de bijdrage van Thomas Vaessens, hiervóór opgenomen.
42 De bundels van Marieke Jonkman, Laura van der Galiën en Stella Napels - zoals bekend door
een man geschreven - heb ik geteld als door een vrouw geschreven.
43 Alleen het geslacht van Marijn Backer heb ik niet kunnen vaststellen.
44 Uit lopend promotieonderzoek naar het aandeel van vrouwen in de literatuur (poëzie, proza en
essayistiek) van Lenny Vos blijkt dat voor heel de naoorlogse periode een dergelijke onevenredige
verhouding kan worden aangetroffen, zij het dat in de jaren negentig het aandeel van vrouwen
groeit.
45 Zie vooral: Brems 1999, Janssens en Kuipers 1999, en Van den Akker en Dorleijn 1999.
46 Vgl. de bijdrage hiervóór van Pieter van Dyck, waarin onder meer opmerkelijke verschillen in de
literaire kritiek tussen Vlaanderen (gedomineerd door, veelal op poststructuralisme en het
postmoderne georiënteerde, academici) en Nederland (eerder anti-academistisch te noemen)
worden besproken.
47 Vgl. Brems 1999, p. 100, die stelt dat in de door hem onderzochte periode (1980-1994) de
groeiende aandacht voor Vlaamse auteurs in de Nederlandse kritiek bijna volledig te danken is
aan het feit ‘dat steeds meer Vlamingen hun werk bij Nederlandse uitgeverijen onderbrengen’.
48 Zie hiervóór, noot 38.
49 De dominantie van Nederlandse fondsen in de nominaties kan overigens niet geweten worden
aan een slechte vertegenwoordiging van Vlamingen in de jury. Van de 45 leden die er geweest
zijn (inclusief dubbelbenoemingen) zijn er tien uit Vlaanderen, waarbij drie keer een Vlaming als
voorzitter is opgetreden (een voorzitter kan meer inbreng hebben dan een gewoon lid).
50 Het juryrapport 1999 stelt ten onrechte: ‘Bij de meeste jury's is het relatief gemakkelijk om de
nominaties aan te wijzen en beginnen de moeilijkheden pas bij het vaststellen van die ene
uiteindelijke winnaar of winnares’. Want behalve het juryrapport van 1997 gaan die van 1994,
1995, 1998 en 2001 expliciet in op de moeilijkheid van het nomineren. In de woorden voor
juryvoorzitter Kees Fens: ‘de vijf hebben het op zijn minst tegen vijf andere moeten opnemen’.
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51 Een prijswinnaar kan gedurende zeven jaar na zijn laureaat niet meedingen naar de prijs.
Genomineerd worden is wel toegestaan. Jury's gaan hier verschillend mee om (in 1996 wel een
nominatie voor Beurskens (winnaar in 1995), in 2001 geen nominatie voor Esther Jansma
(winnaar in 1999)). Hoe dan ook kan het feit dat een oud-winnaar, in dit geval Kopland (winnaar
in 1998), de prijs niet kan krijgen het selectieproces beïnvloeden.
52 Een jurylid dat Krol in de eerste selectie niet had genoemd, deed dit wel bij de tweede. Een
ander jurylid deed precies het omgekeerde, zodat het getal op 4 blijft.
53 Zie hiervóór, mutatis mutandis, noot 51.
54 Een jurylid die Wijnberg in de eerste selectie niet had genoemd, deed dit wel bij de tweede.
55 Ik dank Sandra van Voorst, Thomas Vaessens en Jos Joosten voor hun kritische opmerkingen,
suggesties en aanvullingen. Overgebleven onvolkomenheden komen uiteraard voor mijn rekening.
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