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[2004/1]
Men is de mens niet
Humanismeopvattingen bij Jan G. Elburg en (in het bijzonder)
Gerrit Kouwenaar
Wiel Kusters
1. Humanismekritiek
In elke traan is
een maanvis
een gezouten vrouw
een park in de herfst
en een pose van partizaan
huil dan van humanisme
mijn kindje
huil dan van humanisme

Zo begint Jan G. Elburgs gedicht ‘liedje’, uit de bundel Laag Tibet van 1952. (Elburg,
1975, 31)
Er werd in de jaren na de tweede wereldoorlog veel over ‘humanisme’ gesproken,
en ook in dit gedicht wordt het door de maatschappelijk betrokken dichter ter sprake
gebracht. De wijze waarop dat gebeurt, is niet bijzonder verheven: ironie lijkt de
toon van de geciteerde regels te bepalen. Het hier bedoelde humanisme druipt van
onechtheid en sentiment, het is een weke en huilerige aangelegenheid. Zelfs de
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partizaan, die een humanisme ‘met haar op de tanden’ zou kunnen
vertegenwoordigen, is hier niet dan als ‘pose’ aanwezig. Bezien we hierna de tweede
strofe, dan lijkt dit (kennelijk als ‘vrouwelijk’ geconnoteerde) humanisme zich ook
slecht te verdragen met gevoelens van vrijheid aan de kant van de dichter:
in elke handdruk
een barkruk
een jarretelle
een branddeur
en een ladder parijs in
maar als je nu dacht dat je pleinenvrees
aan een oneindige ruimte zou leren
mis ben je meisje
mis ben je
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Mogelijkheden tot erotiek lijken overal voorhanden, net als gelegenheden om aan
beginnende relaties te ontsnappen, het nog veel meer belovende ‘parijs’ in. De
dichter is dan ook niet van zins zijn ‘oneindige ruimte’ prijs te geven en zich zwaar
beperkende ‘pleinenvrees’ op de hals te halen.
Het humanisme dat Elburg (die tijdens de bezetting lid is geweest van een
gewapende verzetsgroep) in de eerste strofe van zijn onpretentieuze ‘liedje’ ten
tonele voert, is geen hoog ideaal en nog minder een robuuste en respectabele
praktijk. Het lijkt iets van vroeger, niet meer van ‘deze tijd’.
Wie zich Elburgs politiek en maatschappelijk engagement in de naoorlogse jaren
voor de geest haalt, zijn communistische gezindheid (vgl. Kusters, 1982), zal zijn
ironische omgang met het ‘humanisme’ beter begrijpen. Voor het marxisme immers
was dit verbonden met een burgerlijk-individualistische en subjectivistische
wereldbeschouwing, net als het existentialisme, dat de mensen ertoe zou aansporen
‘te blijven steken in een quiëtisme van de wanhoop’ en zou uitdraaien op een
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‘contemplatieve’ filosofie: burgerlijke luxe. (Sartre, 1980, 5)
Het existentialistisme, dat zich nu ook nog humanistisch noemde (zie noot 2),
werd door schrijvers en intellectuelen van marxistische snit, met wantrouwen bezien.
Ook Gerrit Kouwenaar, die in 1947 en 1948 als kunstrecensent bij het
communistische dagblad De Waarheid werkte (Ter Wee, 1983) laat daarvan iets
blijken in zijn gedicht ‘elba’, opgenomen in de bundel achter een woord (1953).
Daarin is sprake van ‘kolonel sartre’, van de ‘angst’ die ‘in parijs huist’ (Kouwenaar,
1982, 24). Die angst is de existentialistische ‘angst’, samenhangend met de totale
en verregaande verantwoordelijkheid van de zich engagerende mens. Maar het is
ook de angst die een gevolg was van de zich ontwikkelende koude oorlog, de in
marxistische ogen opgeklopte angst voor de Sovjet-Unie als westers alibi voor extra
bewapeningsinspanningen. In de schaduw van deze als het ware samenvallende
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angsten verschijnt de filosoof Sartre als hoge militair. In zijn opstel ‘Poëzie is realiteit’,
gepubliceerd in 1948 in Reflex: orgaan van de Experimentele Groep in Holland,
schreef Kouwenaar dat de Nederlandse poëzie, onder miskenning van de door
Gorter aangeboorde bronnen van een nieuwe creativiteit, een ‘kwasi-romantisch
obscuur straatje’ was ingeslagen met veel bedden en boezems en onherroepelijk
doodlopend op een soort Sartristisch Place du Tertre, met als afwisseling nu en dan
wat burgerlijk ‘klein geluk’.’ (Kouwenaar, 1948, 22) Het ziet er overigens naar uit,
dat Kouwenaar zich later met een groter gevoel van affiniteit open heeft gesteld
voor een existentialistisch wereldbeeld. Sporen daarvan zijn zichtbaar tot in werk
4
uit de jaren zestig.
In zijn bundel De vlag van de werkelijkheid (1956) publiceerde Elburg een gedicht
onder de titel ‘Sartre’ (Elburg, 1975, 98):
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Sartre
Zo kon het ook gebeuren
dat ik eenvoudig een houten bril zou timmeren
om opnieuw bos te zien en
hoe ik weer klein onder berken danste
naakt met de naakte meisjes
wier pa een socialistisch onderwijzer was
ik weet het was negentien vijfentwintig
dan schreide ik tranen van hars
zo kon het ook gebeuren
dat ik dezer dagen geheel een man was
als deze burgerlijke denkers beschrijven
ai, ja, hun geliefkoosd gevoel
dat ons doet slapen in poetslappen
het was winter en de ruige duiven
zwegen.
niets van vrede.
zij kenden mij niet toen ik klein was.
om eerlijk te zijn
zij hebben mij zelfs nu niet bekeken.

Ook in dit gedicht gaat het onmiddellijk over sentiment. Om nostalgie naar natuur
en socialisme, bezien door een idealistische bril. Die bril, van hout, roept datgene
op wat de dichter wil zien: bomen, bos - en daarin verschijnen dan die andere
beelden uit 1925. En ook zijn daar dan de onvermijdelijke tranen: ‘tranen van hars’,
druipend uit het houten montuur. De ironie is opnieuw zonneklaar.
Maar er is ook sprake van zelfspot. Net zoals de beschreven regressieve
manoeuvre kon plaatsvinden, terugblik op een softe vorm van socialisme, zo kon
het, zegt de dichter, dezer dagen ook gebeuren dat hij ‘geheel een man was / als
deze burgerlijke denkers [denkers als Sartre] beschrijven’. We zien dat ook hier
weer het ‘gevoel’ ter sprake komt als een bespottelijk maar bijna onvermijdelijk
aspect van de bourgeois-filosofie. Die gevoelsfilosofie (vergelijk het Duitse
Gesinnung) maakt slaperig, wekt niet op tot revolutie of maatschappelijke
reconstructie. Een beetje ‘poetsen’ is alles wat ze kan. Revisionisme. Maar het is
winter, geen lente of zomer als in het bos van toen. Koude oorlog. En de ruige duiven
(symbolen van een gewapende vrede) zwijgen. Zo is de situatie feitelijk, het
historische ogenblik waarin de dichter burgerlijk-sentimenteel - bijna ondanks zichzelf,
vandaar de zelf-ironie - terugblikt naar een kleine natuuridylle uit zijn jeugd en zich
een lief soort socialisme herinnert, zonder veel haar op de tanden. Een ‘humanisme’
om tranen bij te schreien.
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In dezelfde bundel, De vlag van de werkelijkheid, staat het gedicht ‘stadgenoot’
(Elburg, 1975, 120). Men zou kunnen zeggen: over een ‘humanist’ die als gevolg
van zijn ‘domesticatie’ zo ver van de natuur verwijderd is geraakt, dat hij ‘bang en
verongelijkt’ dood zal gaan.

stadgenoot
Hij is het licht vergeten
en het gras vergeten
en al die kleine levende kevertjes
en de smaak van water en het waaien
hij is de geur vergeten
van het hooi de grijze vacht van de schapen
de varens de omgelegde aardkluiten
zijn binnen is geen nest zijn buiten
geen buiten zijn tuin een vaas
hij is ook
de bliksem vergeten de rauwe
hagel op zijn voorhoofd
hij zegt niet: graan meel brood
hij ziet de vogels niet weggaan
en de sneeuw niet komen
hij zal bang en verongelijkt doodgaan

Ook hier levert Elburg een vorm van humanisme-kritiek, zij het van een iets andere
soort dan de tegen een sentimentele humanitas-cultus of tegen het subjectieve
existentialisme gerichte ironie. Het gedicht is een ironische kanttekening bij het
getemd raken van mensen in en door de cultuur. De slotregel herneemt een regel
van Lucebert, uit diens ‘de school der poëzie’ (Lucebert, 1974, 14), waarin hij, in
1951, als ‘omroeper van oproer’ de revolutionaire poëzie aankondigt. Hij brengt de
‘leugen’, de nieuwe tegendraadse waarheid waarmee de (humanistische) ‘deugd
zich uitziekt’. Het gaat me om de tweede regel van de derde strofe:
ik bericht, dat de dichters van fluweel
schuw en humanisties dood gaan.
voortaan zal de hete ijzeren keel
der ontroerde beulen muzikaal opengaan.
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De dichters van fluweel, die ‘schuw en humanisties’ dood zullen gaan: het zijn de
dichters van het door de vroege Vijftigers verworpen ‘kleine geluk’. Men denke aan
Remco Camperts gedicht ‘Te hard geschreeuwd?’ uit 1950 (als motto geciteerd in
Hofland / Rooduijn, 1997), over de noodzaak nu eens een stem ‘dwars door puinstof
heen’ te laten horen (door het puinstof van de oorlog, door het puinstof dat men zelf
al slopende vooroorzaakt); een stem
die nooit de baard in de keel wil hebben,
die wil bevechten een groot geluk of ongeluk
(een klein geluk is geen geluk)

Wanneer we kijken naar reacties die het optreden van Lucebert en zijn experimentele
bentgenoten vroeg in de jaren vijftig opriepen, dan is duidelijk dat de dichters die
leven, schrijven en ten slotte ook sterven in humanistische termen, een duidelijke
representant vonden in Bertus Aafjes, die, anders dan de ‘MULO’-generatie der
Vijftigers, een gymnasiale achtergrond had en wiens verbondenheid met de
joods-christelijke en Romeins-Griekse wortels van de Europese beschaving in zijn
poëzie geprononceerd zichtbaar was. Zijn humanisme, sterker op de geest gericht
dan op het lichaam en de instinctieve aspecten van menselijk gedrag, had het
moeilijk met bijvoorbeeld Jan G. Elburgs wapenkreet van de experimentele
rechtzinnigheid: ‘ik wou mijzelf zijn beneden mijn middenrif’ (uit het gedicht met de
titel ‘willen’) (Elburg, 1975, 54). In zijn Drie essays over experimentele poëzie schrijft
Aafjes:
Tot op de dag van vandaag is de cultuur van de mens iets geweest dat,
om het in de terminologie van de experimentelen uit te drukken, toch nog
altijd iets meer wilde zijn dan de subtropische zone van het middenrif
alleen. De experimentele poëzie nu wil aan deze traditie een eind
toeroepen. Zij wil zich ontdoen van iedere overtollige inmenging van het
intellect en daarmee radicaal met het verleden der cultuur breken. Zij wil
niet langer spreken vanuit de gebruikelijke, door de eeuwen heen
verworven synthese: zij wil spreken vanuit de buik alleen. (Aafjes, 1953,
8)
En:
In de experimentele poëzie wordt een poging gedaan het dierlijke in de
mens niet alleen aan het woord te laten, maar het een uitsluitend
stemrecht te verlenen. (ibidem, 13)
Hoe algemeen ook geformuleerd, Aafjes' opmerkingen blijken uiteindelijk vooral
gericht tegen Vinkenoog, Claus en Lucebert. Met betrekking tot Elburg echter merkt
hij op, tegen het eind van zijn rondgang door de experimentele poëzie, dat deze
‘veel te veel mensenliefde’ heeft om ‘tot de laatste consequenties toe in puin te
doen’. Andreus is niet experimenteel te noemen, ‘een aantal offers aan de nieu-
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we cultus daargelaten’, Schuur in feite ook niet, en Campert maar met mate (27).
Kouwenaar wordt door Aafjes in deze geruchtmakende opstellen uit 1953 niet eens
genoemd.

2. Aards-humanitair
In een bespreking van Kouwenaars bundel hand o.a. (1956), diens de
ondoordringbare landkaart (1957) en Elburgs De vlag van de werkelijkheid (1956)
construeert Paul Rodenko in 1958 op het vlak van de ‘filosofische’ posities een
verschil tussen beide dichters:
al heeft de experimentele poëzie als geheel eerder een
existentiefilosofische ondergrond, niettemin spelen ook resten van de
Lebensphilosophie [die een zekere exuberantie meebrengt, een exaltatie
van de vitale waarden; zij staat in het teken van ‘meer’ - w.k.] er nog een
zekere rol in; en zo zou men om de verschillen tussen Kouwenaar en
Elburg te karakteriseren kunnen zeggen dat Elburg dichter bij de
Lebensphilosophie, Kouwenaar dichter bij de existentiefilosofie staat. [...]
De existentiefilosofie staat in het teken van ‘minder’: er vindt een reductie
van de volte van het leven naar de ‘naakte’ existentie plaats [...]. De
Lebensphilosophie is een uitstromen, naar buiten stromen, de
existentiefilosofie een zich terugtrekken op de kern. (Rodenko, 1991,
5
345)
Kouwenaars werk wordt volgens Rodenko gekenmerkt door een toenemende
versobering. Hij is van oordeel dat deze dichter zijn ‘existentiefilosofische, of in zijn
geval meer bepaaldelijk sartriaanse bindingen’ in zijn werk niet onder stoelen of
banken steekt. Als voorbeeld citeert hij:
ik wil niet geboren zijn
sterven is schande
[...]
ik ben bang voor een handdruk -

en annoteert:
Het zuiver fysische contact met een hand boezemt hem afkeer in, evenals
de zinloze biologische volte van ‘vlees’ [...] - de tegenstelling tot de poëzie
van Elburg, die juist demonstratief allerlei voor onsmakelijk doorgaande
functies [men herinnere zich in dit verband de weerzin van Aafjes - w.k.]
in zijn poëzie incorporeert, is duidelijk. (Rodenko, 1991, 345)
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Het gedicht dat Rodenko aanhaalt, heet ‘zacht vlees’ en begint aldus:
Bedenk eens hoe zacht vlees is
een vlok bierschuim weerzijds een mes
en wie de hel bedacht

Hoewel Rodenko dit niet expliciteert, is duidelijk dat hij de ‘sartriaanse bindingen’
in gedichten als deze zou kunnen herleiden tot aspecten van Sartres al eerder
genoemde roman La nausée.
Het verschil dat Rodenko poneert tussen de poëzie van Elburg en die van
Kouwenaar - een verschil tussen Lebensphilosophie en existentiefilosofie - werkt
volgens hem overigens ook daar door waar zij op een belangrijke wijze
overeenkomen, namelijk
waar zij allebei een overeenkomstige ‘richting’ binnen de experimentele
poëzie vertegenwoordigen [anders dan dichters als Andreus en
Schierbeek, en ook anders dan Lucebert en Vinkenoog - w.k.], namelijk
[...] de aards-humanitaire richting [...]. Nu moet men bij aards-humanitair
niet direct denken aan het humanitarisme van na de Eerste Wereldoorlog,
toen de mensheidsgedachte op de voorgrond stond; voor Kouwenaar
zowel als Elburg is de mensheid een nietszeggende abstractie; het gaat
hun om levende, concrete mensen. Hun poëzie wil een poëzie zijn van
de mens onder mensen, van mensen in hun natuurlijke en sociale
verbondenheid. (Rodenko, 1991, 347)
Kouwenaar is ‘gewoon in mensen geïnteresseerd’. ‘Mijn vroegere poëzie,’ zo zegt
hij in 1964 in een interview met Piet Calis, ‘had een beetje een sociale inslag, of
noem het humanitair of aards of weet ik wat. [...] Dat zit er trouwens nóg in voor de
goede verstaander.’ (Calis, 1964, 94). En op een vraag naar eventuele invloed van
Sartre:
Wat Sartre betreft: je komt niet zozeer achter iets door van iemand kennis
te nemen, het is eerder zo dat iets waarvan je kennis neemt op een
gegeven ogenblik aan eigen dingen appelleert, en daardoor krijgen die
dan voor jezelf duidelijker vorm. Ik geloof niet, dat ik op een of andere
wijze direkt door Sartre beïnvloed ben. Ik heb hem een tijdlang bijzonder
aantrekkelijk gevonden, ook al omdat ik in het marxisme geïnteresseerd
ben geweest en Sartre daarop min of meer vanzelfsprekend aansluit, er
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een intelligente ontsnapping uit mogelijk maakt. (Calis, 1964, 91)
Zo'n ‘intelligente ontsnapping’, vergelijkbaar met Sartres existentialistisch humanisme,
dat niet communistisch is, maar zeker niet anti-communistisch, eerder
anti-anti-communistisch, vindt plaats langs wat de ‘de derde weg’ is gaan heten. In
1950 en 1951 werkte Kouwenaar mee aan De nieuwe stem, tijdschrift voor culturele,
7
sociale en politieke vernieuwing ‘in de geest van een radicaal sociaal Humanisme’.
Dit
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blad, daadwerkelijk verschijnend vanaf 1946, was in het laatste oorlogsjaar opgericht
door N.A. Donkersloot (de dichter Anthonie Donker), die vóór de oorlog ook al enkele
jaren deel had uitgemaakt van de redactie van De stem (1921-1942), het door Dirk
Coster en Just Havelaar gestichte maandblad van esthetisch-ethisch-humanistische
strekking. Bekend is hoezeer de optimistische tendens van Costers blad, dat bedoeld
was als een poging ‘om aan de verschrikkingen van de [eerste wereld-]oorlog
achteraf zin te geven’ (Oversteegen, 1970, 97), in de politieke en maatschappelijke
situatie van het interbellum, met zijn nieuwe drama's en dreigingen, steeds hachelijker
werd en meer en meer als zwevend, halfzacht en sentimenteel ethicisme beoordeeld,
zowel door critici uit de confessionele hoek als van de kant van Forum. Wanneer
Donker in 1932, één jaar voor Du Perrons Uren met Dirk Coster, zijn essaybundel
Ter zake publiceert, schrijft hij in zijn inleidende notities:
Er zijn enkele woorden, waarvoor men tegenwoordig doodsbang is. Er
valt een algemeene benauwdheid waar te nemen om voor aestheet, voor
ethicus en vooral voor humanist te worden uitgemaakt. (Donker, 1932,
11)
Donker ziet het esthetische, ethische en humanistische als natuurlijke nuances van
de menselijk aanleg en elementen van het ‘duizendvoudige’ leven, net zo goed als
de humor, het polemische en het heroïsche. Met die verwijzing naar ‘het leven, het
duizendvoudige’, dat ‘op duizend wijzen’ nog niet genoeg bevestigd kan worden,
mikt hij duidelijk op de beperkingen van wat hij eerder noemde Nietzscheaans
georiënteerde, ‘vitalistisch[e] studentenpraatje[s]’, waarmee men zich buiten het
morele denkt te plaatsen. En wat de benauwdheid voor het humanistische in het
bijzonder betreft:
Als we uit den dikwijls zich verengenden koker der litteratuur kruipen en
ons ook bekommeren om de economische, de sociale lotgevallen onzer
medemenschen, als we vurig hopen, dat het internationaal overleg de
kans verminderen al, dat nogmaals dertien millioen menschen vermoord
en elf millioen verminkt worden voor een redeloos doel dat in de flauwste
verte niet tegen de offers opweegt, dan zijn we, goddank, nog humanisten,
en worden erom veracht door de parmantige verwenden, die het in deze
vervoerende en schrikwekkende wereld véél te goed hebben en daarom
alleen op papier gedijen. (Donker, 1932, 12)
Het is deze zelfde Donker die in 1945 De nieuwe stem opricht en aan iedere
associatie met het woord ‘halfzacht’ probeert te ontsnappen met behulp van het
8
epitheton ‘radicaal sociaal Humanisme’.
Gerrit Kouwenaar heeft in 1950 en 1951 dichterlijke bijdragen geleverd aan dat
blad, waarin, om maar eens iets te noemen, in 1948 Sartres anti-anti-communisme
9
over het voetlicht werd gebracht. In de jaargang 1950 treffen we een essay aan
van J.P. van Praag: ‘Modern humanisme: een poging tot plaatsbepaling’. Dit moderne
humanisme is gericht op een ‘wereldbeeld, dat inwendig niet voltooid is, maar
wordend’, opgetrokken ‘op grondslag van ervaring, die niet abstract of gefingeerd
is,
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maar verworven in openheid van alle menselijke vermogens’. (8-9) Het is niet moeilijk
in te zien hoe naadloos dergelijke gedachten aansluiten bij de wijze waarop de jonge
Kouwenaar zich in zijn poëticale essays verzet tegen het abstracte denken van een
‘verheven’ humanisme, dat een scheiding heeft aangebracht en in stand houdt
tussen geest en lichaam: een ‘ontlichamelijking’ die een vorm van ontmenselijking
is. Het gaat om de totaliteit van de hele mens, ‘het hele leven’ (Van de Watering,
1986, 60). Waar alle vroegere humanisme ‘individualistisch en improvisatorisch’ is,
daar is het moderne humanisme ‘systematisch en sociaal’, aldus Van Praag (13).
Ook hierin, zo zullen we nog zien, zal Kouwenaar zich in deze jaren kunnen
10
herkennen.
Kouwenaars eerste gedicht in De nieuwe stem is het nooit gebundelde, maar
toch wel erg mooie, ‘Tussen daklook en parkgras’ (Kouwenaar, 1950). De titel van
dit uit zeven strofen van acht regels opgebouwde gedicht, geeft meteen al aan wat
de thematiek zal zijn. De stad kent geen ‘natuur’ anders dan de aan haar aangepaste.
Zo luidt de eerste strofe:
Er is niets méér van de wereld over
dan de stad, het laatste begin,
waar het look als het allerhoogste
boven uw hoofd de daken beklimt leven tussen het zweet van uw huizen
en de damp der fabriekstrompet,
en daarboven zijn slechts de vogels
en de hemel van wat gij niet hebt. (705)

Het stenen lichaam van de stad heeft de lichamelijkheid van zijn inwoners
geüsurpeerd en tenietgedaan, zoals de metaforiek duidelijk maakt:
Dit is alles, want niets bestaat buiten
deze stoomfluiten en dit steen,
deze heuvel van zenuwdraden
en de bloedstraten dwars er door heen.

Als er nog enige kans op ‘leven’ is in de stad van de mens (waar enkele jaren later
ook Elburgs ‘stadgenoot’ zal huizen), als er nog iets mogelijk is als een ‘laatste
begin’ van vernieuwing, dan zal dat het resultaat zijn van ‘woorden die laten leven’,
zoals het in het gedicht op deze wijze geparafraseerde motto van Éluard het zegt
(‘Il y a des mots qui font vivre...’). Het zal het werk zijn van de dichter.
Op de mesthoop van prikklokdwazen
strooien woordwijzen letters zaad. (706)
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Een jaar later leverde Gerrit Kouwenaar zijn tweede en laatste gedicht aan De
nieuwe stem: ‘De zeven van Martinsville’ (Kouwenaar, 1951). Het is een vers, drie
pagina's lang, gedateerd 6 februari 1951, over de executie, in de Verenigde Staten,
van zeven zwarten die schuldig waren bevonden aan de verkrachting van een blanke
vrouw. Hoewel ze hun misdaad hadden bekend, speelde rassendiscriminatie een
duidelijke rol in de tenuitvoerlegging van de straf:
bloed was er voldoende voor een mensenleeftijd
het vlees was gezond
john clabor taylor howard lee hairston joe henry hapton
frank hairston bookes millner james hairston
francis desales grayson
alle zeven
omdat zij neger waren (201)

Het is, in tegenstelling tot het gedicht uit 1950, een sterk incantorische tekst, met
als motto dit keer een regel uit een populaire song: ‘Baby it's cold outside...’, die
aan het eind terugkeert, samen met een verwijzing naar ‘de hele beschaafde
mensheid’:
baby het is koud buiten
leen mij een doodshemd tegen de koude
tot ontsteltenis van de hele beschaafde
mensheid. (203)

In hetzelfde jaar, 1951, publiceert de Kroniek van kunst en kultuur, in zijn
decembernummer, Kouwenaars opstel ‘Pegasus heeft vleugels’ over de ‘jonge
nederlandse poëzie’. In deze poëzie van de nieuwe generatie ziet hij twee formaties.
Enerzijds is er de kleine groep Elburg, Lucebert en ‘in zeker opzicht ook Koos Schuur’
(men mag aannemen dat Kouwenaar ook zichzelf, die net als Elburg en Lucebert
tot de Experimentele Groep in Holland had behoord, tot dit gezelschap rekende),
van wie hij zegt dat zij ‘de meeste kansen’ hebben, ‘daar hun instelling het sterkst
sociaal is gericht’. Anderzijds zijn er dichters, die niet met name worden genoemd,
maar tot welke groep dan toch misschien de in Kouwenaars opstel figurerende Hans
Andreus, Remco Campert en Jan Hanlo moeten worden gerekend (we spreken
over 1951!). Op zijn minst sommigen van dezen behoren dan tot de ‘enkele anderen’
bij wie men soms ‘het soort vanzelfsprekend “humanisme” aantreft’, dat ‘ongetwijfeld
zuiver’ is, maar desondanks het gevaar in zich draagt dat ‘alle niet sociaal gefundeerd
humanisme loopt: namelijk een zweverigheid, die aan de halfzachtheid grenst.’ (12)
Dat niet sociaal gefundeerde humanisme lijkt zo te zien wel op het ‘vroegere
humanisme’ waarover J.P. van Praag, voorzitter van het Humanistisch Verbond, in
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1950 in De nieuwe stem schreef dat het individualistisch en improvisatorisch is. En
die zweverigheid en half-zachtheid, die vormen een echo van de bezwaren tegen
esthetisch-ethische richting van Dirk Costers oude De stem. Hoe dan ook, aldus
Kouwenaar, ‘een nieuw gebied is betreden’, en al valt de nieuwe poëzie misschien
straks ook weer uit elkaar, omdat de eenheid niet principieel is, maar eerder een
gemeenschappelijkheid op basis van verzet tegen het oude en vermolmde, de
exploratie van het nieuwe is in volle gang. En nogmaals wijst hij op de noodzaak
van een sociale gerichtheid als onmisbare basis:
Deze poëzie heeft de mogelijkheden, een waarlijk grote poëzie te worden.
[...] De grond is vruchtbaar, maar als er geen rekening wordt gehouden
met de seizoenen, met storm, regen, het loon van de landarbeider en de
broodprijs, levert het schoonste paradijs niet méér op dan de Sahara.
(12)

3 ‘De mens’ als abstractie
Maar hoe de poëzie ook zal bloeien, het is nog maar de vraag of daarmee ook de
sociale werkelijkheid zich ten goede zal keren. Die twijfel beheerst althans de latere
Kouwenaar, de dichter van het gebruik van woorden (1958) en de stem op de 3e
etage (1960), die in de tweede helft van de jaren vijftig steeds meer afstand lijkt te
nemen van eerdere politieke standpunten en opinies. Het is bijvoorbeeld interessant,
het hierboven geciteerde vroege stadgedicht, ‘Tussen daklook en parkgras’, te
vergelijken met het openingsgedicht van de stem op de 3 etage (1960), waarin de
stad van de mens bij het ontwaken een vredig soldatenkamp lijkt, maar waarin de
ontwakende bedrijvigheid (omschreven als: ‘het abattoir / komt tot leven’) de dichter
al gauw de gedachte ingeeft: ‘vergeef mij wie het wil of niet wil: ik ben / neutraal als
de dromende soldaat’. Er heerst in deze stad ‘een onoplosbare verwarring / over
het uitsteken van vlaggen / zwarte bebloede of witte’. Het woord ‘neutraal’, net als
‘een onoplosbare verwarring’ trouwens, duidt op iets anders dan het vroegere
marxistisch geïnspireerde engagement of de radicale en zeker niet vrijblijvende of
‘neutrale’ keuze voor een ‘derde weg’. De levenshouding die hier tot uitdrukking
komt heeft eerder iets van resignatie. De wereld, de ‘werkelijkheid’ van de mens,
kent zijn lichte en duistere kanten: ‘geen spandoek / overtuigt mij daarvan meer dan
het licht // het licht dat de duisternis voorbereidt / volgens een wet / die wij
werkelijkheid noemen.’ (Kouwenaar, 1982, 149) Het vertrouwen in de effectiviteit
van de ‘woordwijze’ dichter (‘Tussen daklook en parkgras’), die een nieuwe
werkelijkheid kan scheppen, is verdwenen. Vgl. eveneens uit de stem op de 3e
etage deze regels over het primaat van een niet fundamenteel te herscheppen
(sociale) realiteit en de onmacht van de taal: ‘Door het beslagen raam dringt de stad
/ wanhopig tastbaar / in mijn ontoereikende taal’ (Kouwenaar, 1982, 173). In dit
verband is veelzeggend dat Kouwenaar aan het eind van de jaren zestig, in 100
gedichten, het motto van Élu-
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ard bij ‘Tussen daklook en parkgras’, ‘Il y a des mots qui font vivre...’, als het ware
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definitief herschrijft tot: ‘Taal maakt nooit leven’ (Kouwenaar, 1982, 392). In feite
geeft de titel van de bundel uit 1960 de situatie al weer: de dichter bevindt zich ‘op
de 3e etage’, boven de wereld, eerder als een observator dan als iemand die met
zijn werk in het leven intervenieert. En ook de afdelingstitel, ‘de stilstaande
wandelaar’, sluit hierbij aan: die lijkt een reminiscentie aan Nijhoffs gedicht ‘De
wandelaar’: ‘Toeschouwer ben ik uit een hoogen toren’ (Nijhoff, 1974, 9).
Al rond het midden van de jaren vijftig bezint de dichter zich op ‘het gebruik van
woorden’, in een bundel met die titel, waarvan het eerste gedicht, ‘weten / zeggen
/ denken’ (Kouwenaar, 1982, 107), programmatisch opent met:
De rivieren weten dat zij nooit terugkeren
naar hun hoogland.
Zij weten meer dan de mens.

Het is, denk ik, een ‘realistisch’ antwoord op het ‘Credo’ waarmee Kouwenaars
generatiegenoot Remco Campert in 1951 zijn debuutbundel opende (Campert 1979,
9):
ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen

De in ‘maakbaarheid’ gelovende mens zit ernaast, is onwetend, koestert een illusie,
zo weet, denkt en zegt Kouwenaar nu. Een gemakkelijk besef is dat overigens niet.
Wie zijn gedicht ten einde leest, merkt op dat ‘de mens’ van wie hier sprake is,
zichzelf wanhopige vragen stelt. En dat ‘ik’ daarbij verandert in ‘je’:
[...] als de nacht over het gedicht
gedaald is stapt hij geblinddoekt
te water.
De stroom is te sterk.
Als hij niet omkomt ter plaatse
ontkomt hij naderhand
in zijn voorland.
Levend en even onwetend
klemt hij zich vast aan zijn resten
draagt hem de spiegel.
Zegt hij waar ben ik?
Denkt hij wie ben je?
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Geblinddoekt en niet langer bijgelicht door de in ‘het gedicht’ verwoorde
humanistische idealen, begeeft ‘de mens’ zich in de stroom van de realiteit, die hem
meesleurt, met een onzekere afloop. ‘De’ mens, maar zeker ook de dichter die hier
spreekt en die zijn eerdere identiteit, als geëngageerd dichter, werkend met woorden
die ‘leven maken’, in stukken ziet vliegen. De ‘resten’ waarvan sprake is, zijn resten
van een verloren gegane identiteit.
Kouwenaar spreekt hier over ‘de mens’ als over zichzelf, en omgekeerd. Lazen
we dit alles in het openingsgedicht, de bundel sluit met een vers dat zeer bescheiden
‘dat is alles’ heet en als volgt begint (Kouwenaar, 1982, 145):
Er is geen mens
er zijn mensen
[...]
er zijn mensen en als ik zeg
ik bemin ze dan lieg ik
en als ik lieg ik bemin ze
dan spreek ik de waarheid
over één mens

En het eindigt:
ik heb hen niet lief maar
ik sta hen bij als mijzelf
dat is alles.

De vanzelfsprekendheid van het abstractum ‘de mens’ is de dichter vergaan. En
daarmee het geloof in een op deze abstractie gefundeerde ideologie. In het gebruik
van woorden vinden we ook een uit drie delen bestaand gedicht dat ‘november
1956’ heet en geschreven werd naar aanleiding van de Hongaarse opstand tegen
de communistische staat, waarin ‘de vrijheid een bezette stad’ heet en het failliet
van de politieke maakbaarheid wordt geponeerd (Kouwenaar, 1982, 143):
Men slaat een huis ineen
men eist vrij brood voor allen
men hijst een ster
zegt leven
en sterft
de vrijheid die als een vrucht
men sappig at
kromp tot een boomgaard in
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Het als universeel bedoelde communisme, dat ‘de mens’ en ‘het humanisme’ (in
zijn eigen interpretatie) al te gemakkelijk in zijn propagandistische woordenschat
had opgenomen, bleek in en door het gebruik van deze woorden te liegen. ‘De
mens’ is een dodelijke abstractie. In dat verband is het eerder geciteerde slot van
‘dat is alles’ veelzeggend: de dichter is tegen de achtergrond van wat er in de wereld
gebeurt, wars van ikjes-lyriek en wil kunnen spreken over ‘de mens’ zonder te liegen.
Hij wil ‘mensen’ bijstaan als zichzelf, en daarmee zegt hij iets cruciaals: ‘ik’ wordt
‘men’. Kouwenaars ‘men’ is een ‘ik’ dat zichzelf voortdurend en principieel herinnert
aan ‘de ander’. In de stem op de 3e etage blijkt naast ‘de mensen’ die ‘mijn gelijken
/ mijn broeders’ zijn, ‘de mens’ voor Kouwenaar weliswaar nog steeds hanteerbaar,
maar waar ‘de mens’ optreedt, verschijnt hij niet zelden als synoniem voor ‘men’,
zo lijkt het, en als alternatief voor een ‘ik’ dat veel fundamenteels gemeen heeft met
anderen. Zo bijvoorbeeld in de regels: ‘Maar hij leeft eens de mens maar / eens
leeft hij’ (Kouwenaar, 1982, 158), woorden die toch duidelijk slaan op ieders
individuele bestaan. De mens is een ‘ontroerende gemeenplaats’ heet het elders
in dezelfde bundel (Kouwenaar, 1982, 207), en het woord ‘gemeenplaats’ is
veelzeggend. Het individu is een bijzondere plaats waar ook de ander zich ophoudt:
‘een mens is geen [alleenstaande] palmboom aan zee / hij heeft lief met zijn helft
van liefde’ (Kouwenaar, 1982, 151).
We kunnen Kouwenaars meest typerende dichterlijke persona, ‘men’, dat
weliswaar niet meteen, maar in ieder geval vanaf de jaren zeventig, het pronomen
‘ik’ vrijwel volledig heeft verdrongen, opvatten als een residu van zijn aanvankelijke
gerichtheid op ‘de mens’. Die, zo men wil, ‘humanistische’ gerichtheid - niet zweverig,
sentimenteel en abstract, maar concreet en in een nuchtere werkelijkheid gesitueerd
- is er nog wel, maar ze wordt geleidelijk aan steeds minder nadrukkelijk tot thema
gemaakt of onder de aandacht gebracht. Het is boeiend en loont zeker de moeite,
deze ontwikkeling van het sociale aspect, die eerder een slingerbeweging lijkt dan
een lineair proces, doorheen Kouwenaars oeuvre te volgen. Om dan voorlopig uit
te komen bij het gedicht met de titel ‘men’ uit totaal witte kamer (2002), die prachtige
bundel, waarin, in enkele gedichten rond de dood van de geliefde vrouw, overigens
ook ‘ik’ weer ten tonele verschijnt, soms vermeerderd tot ‘wij’.
In het gedicht ‘men’, om daarmee te besluiten (Kouwenaar, 2002, 32), las ik als
gold het een slotsom van het hierboven gestelde: ‘Dat men voor alles zichzelf is’,
en verderop, elliptisch: ‘dat men voor alles zijn ander’.
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Eindnoten:
1 In de inleiding tot het eerste nummer van het bovengrondse Podium (sept. 1945) schreef de
redactie o.a.: ‘Wil men ons humanisten noemen, het is ons goed. Als het dan maar een
humanisme met haar op de tanden is. [...] Maar het zal, gezien de populariteit van het debat
over christendom en humanisme, misschien enkele lezers interesseren, dat [de] medewerkers
orthodox-christelijk, heterodox-humanistisch en ongeëtiketteerd zijn.’ (Calis, 1993, 172).
2 Sartre heeft het existentialisme in reactie hierop nadrukkelijk ‘een humanisme’ genoemd, zij het
van een andere orde dan het ‘klassieke humanisme’, de ‘cultus van de mensheid’ die leidde tot
het ‘in zichzelf besloten humanisme van Comte en - het moet gezegd worden - tot het fascisme.
Het is een humanisme waar wij niks van moeten hebben.’ Hij stelt daar zijn ‘existentialistisch
humanisme’ voor in de plaats: de mens heeft ‘geen andere wetgever dan zichzelf’ en zal ‘in de
verlatenheid’ over zichzelf beslissen, waarbij hij altijd een doel zoekt buiten zichzelf, dat ‘altijd
déze bevrijding of déze verwerkelijking in het bijzonder betekent’, en zich daardoor pas ‘als
menselijk wezen realiseert’. (Sartre, 1980, 60-62)
3 Vgl. Kouwenaar omstreeks 1996: ‘Sartre mocht natuurlijk niet in die tijd, van de linkse beweging.
In de eerste jaren na de oorlog keerde hij zich sterk tegen het socialisme, het communisme en
het marxisme. En zijn existentialisme was natuurlijk ook niet goed in overeenstemming te brengen
met het marxisme. In een beter blad uit die tijd, De Vrije Katheder, is Sartre min of meer
afgeslacht. Ik heb daarin ook een stuk geschreven, over de film Les jeux sont faits, naar het
boek van Sartre. Ik vond het een hele mooie film, maar ik hield toch mijn bestraffende vingertje
op, want het was toch niet helemaal zoals het destijds moest.’ (Hofland / Rooduijn, 1997, 51)
4 Vgl. Kusters, 1986, 178-186.
5 Kouwenaar omstreeks 1996: ‘Begin jaren zeventig heeft Elburg in een interview - minder
gefatsoeneerd dan in zijn boek Geen letterheren - herinneringen aan de Vijftigers opgehaald.
Daaruit blijkt dat Jan in dat clubje een soort klasseverhoudingen heeft gezien. Hij was natuurlijk
ook marxist, op zijn manier. Ik word duidelijk omschreven als een jongen uit een burgerlijk-liberaal
milieu, in tegenstelling tot de proletariërs Elburg en Lucebert. Terwijl het verschil in komaf
helemaal niet tot mij is doorgedrongen.’ (Hofland / Rooduijn, 1997, 52) Vgl. Rodenko in 1958,
schrijvend over beider werk: ‘Kouwenaar maakt naast de wildeman Elburg de indruk van een
keurig-nette, wat verlegen heer, en wanneer het primitivisme een wezenskenmerk van de
experimentele poëzie was - zoals velen schijnen te denken - dan zou Elburg ongetwijfeld een
“betere” experimenteel zijn dan Kouwenaar.’ (Rodenko, 1991, 344)
6 Kouwenaar omstreeks 1996: ‘[Sartres] Huis Clos heb ik gezien, toen het stuk kort na de oorlog
werd opgevoerd. “De hel dat zijn de anderen”, dat was later op mijn lijf geschreven. Maar toen
had ik er grote moeite mee het politiek in te passen.’ (Hofland / Rooduijn, 1997, 51) In 1962
vertaalde Kouwenaar Sartres toneelstuk Les séquestrés d' Altona (De gevangenen van Altona).
7 De omschrijving ‘radicaal sociaal Humanisme’ - het gaat mij nu om de term ‘radicaal’ - kwam ik
niet tegen in De nieuwe stem zelf, maar op de binnenzijde van het omslag van een eerder in dit
tijdschrift verschenen studie van Anthonie Donker, De vrijheid van den dichter en de dichterlijke
vrijheid: een critiek op de moderne poëzie (1946). In latere jaren kwam De nieuwe stem steeds
meer bekend te staan als een blad, waarin ‘de in de jaren vijftig omstreden vredesbeweging van
“de derde weg” een belangrijk aandeel had. In vrijwel alle politieke kwesties van die tijd, zoals
de Indonesië-kwestie, de Hongaarse opstand (1956), de koude oorlog en de Vietnamoorlog,
werd stelling genomen op een wijze die aanvankelijk verontwaardiging wekte.’ (Moderne
Encyclopedie van de Wereldliteratuur, Haarlem / Antwerpen, 1982, VI, 384)
8 In haar bericht ‘Aan de lezers’ in het eerste nummer van de eerste jaargang, 1946, schrijft de
redactie: ‘De naam die wij aan ons tijdschrift hebben gegeven [...] symboliseert de geest waarin
wij ons het herstel en de vernieuwing [onzer beschaving] denken. De stem der menselijkheid
verstaan wij daaronder [...]. Nieuw is deze stem, omdat de tijd een herziening eist zo niet van
de geest dan toch van de toon en de houding waarmede de humanistische bezieling tot uiting
moet komen. Tegelijkertijd herinnert de naam opzettelijk aan de Stem, die voortgekomen uit de
vorige oorlog onder Dirk Costers leiding in de afgelopen decenniën de tolk der humanistische
traditie is geweest.’ De redactie is er zich echter van bewust dat de ‘Nieuwe Stem vooral meer
moet wezen dan een boven de realiteiten zwevend, in de ijlte verklinkend geluid, en dat wij meer
dan ooit bedacht dienen te zijn op voeling houden met die realiteiten. Het idealisme van
humanistische inspiratie mag niet opnieuw tot machteloosheid gedoemd blijken. Ook mag het
niet, als in vroeger tijden, zich beperken tot een kring van bevoorrechten; ter wille van dat
wezenlijk onderscheid zouden we van sociaal humanisme willen spreken. En juist dit sociaal
gericht humanisme zal concreet moeten zijn, d.w.z. stelling nemen in de vragen van den dag.’
(3) In zijn bijdrage ‘Verantwoordelijkheid der humanisten’, eveneens afgedrukt in de eerste
jaargang, stelt J.C. Brandt Corstius, bestuurslid van het zojuist opgerichte Humanistisch Verbond,
dat het hedendaagse humanisme niet alleen zijn ‘humanitair accent verliest’, dat wil zeggen zijn
accent op ‘broederschap en wereldvrede’, gericht op de ‘nieuwe mens’, maar ook zijn ‘vaagheid
en algemeene vrijzinnigheid’. (358)
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9 In 1947 publiceert De nieuwe stem een artikel ‘Existentialisme en humanisme’, waarin R.F.
Beerling Sartres L'existentialisme est un humanisme tegen het licht houdt en bekritiseert op
grond van het bij de Franse filosoof geconstateerde ‘metaphysisch vacuum’: ‘wanneer God niet
bestaat, heeft Dostowjewski al gezegd, dan is alles geoorloofd’. (110) In 1948 publiceert het
blad zonder commentaar de tekst van een radiodiscussie tussen Sartre, De Beauvoir,
Merleau-Ponty e.a. over ‘Communisme en anti-communisme’. (De Nieuwe Stem 3, 1948, 129-137)
10 Een korte blik op de situatie in Vlaanderen. In zijn ‘4 Scherven van 1 inleiding’ bij de door hem
samengestelde bloemlezing uit de jonge experimentele poëzie in Vlaanderen, Waar is de eerste
morgen?, schrijft Jan Walravens: ‘De Vlaamse modernisten spreken over de realiteit van deze
tijd inplaats van over hun individuele genoegens en droefenissen. Zij hebben deze tijd met zijn
teleurgang van zovele waarden, zijn nieuwe triomf van de dood onder de vorm van
concentratiekampen en atoomoorlogen tot onderwerp van hun poëzie genomen. Humanisten
zijn zij in de mate dat de meeste van hun gedichten reageren op de huidige deshumanisatie van
zovele woorden, instellingen, credo's. Zij zijn het ook naargelang zij de moeilijke doorgang van
de mens naar een nieuwe levensbasis, een nieuwe verhouding van de mensen onder elkander,
willen verhelpen. (Walravens, 1955, 17)
11 Vgl. Van de Watering, 1985, 444.
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Betekenis tussen tekst en lezer
Over de coherentie van post/moderne nieuwe poëzie
Odile Heynders
Geen bokkesprong of papier is bereid
tot lankmoedige medepligtigheid.
‘Papier is geduldig’, Elisabeth Eybers (1989)
en de eenvouds verlichte
klatering hem nu omsluit als veren een zwaan
in het buitendijks onvertogene. Van tedere woede
zijn wij beroofd.
‘Zwaanzang voor Lucebert’, Anneke Brassinga (1998)

Inleiding
Sinds een kleine twee jaar is in de neerlandistiek een discussie gaande over
postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen. Het debat begon met een artikel
uit de pen van Jos Joosten en Thomas Vaessens getiteld ‘Postmodernisme in de
Nederlandse en Vlaamse poëzie, een verkenning’ verschenen in februari 2002.
Daarna volgde in december 2002 een themanummer van het tijdschrift Nederlandse
Letterkunde ‘Over de nieuwe poëzie’ en recentelijk verscheen een essaybundel,
Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen waarin de Joosten en Vaessens
hun verschillende stukken bij elkaar plaatsten en aanvulden met een aantal nieuwe.
De discussie kwam niet uit de lucht vallen. Ze was voorbereid in de overzichtstudie
van Redbad Fokkema, Aan de mond van al die rivieren (1999) en in een lezing van
Wiljan van den Akker ‘A Mad Hatter's Tupperware Party’ (1991). Beiden legden de
‘counterculture’ poëzie van met name de Nederlandse Zestigers het predikaat
‘postmodernisme’ op. Geert Buelens schreef in zijn omvangrijke dissertatie uit 2001
over de invloed van Van Ostaijen die doorwerkte in de ‘postmoderne’ poëzie van
Belgische dichters als Erik Spinoy, Dirk van Bastelaere en Peter Verhelst tussen
1985 en 1995.
Het interessante aan deze discussie is dat een aantal fundamentele vragen over
genretoekenning en interpretatie wordt gesteld, dat al vaker in discussies over
poëziegeschiedenis en interpretatie aan de orde kwam. Er wordt een debat
aangezwengeld dat met andere noemers en een andere terminologie ook terug in
de tijd
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geplaatst zou kunnen worden als een debat over ‘moderne’ lyriek of ‘experimentele’
poëzie of al of niet ‘merlinistisch lezen’. Joosten en Vaessens refereren aan
voorganger-critici om daarmee een ontwikkeling te markeren, maar zij leggen hun
lezers vooral ook de gedachte op dat er nu in de poëzie en de poëziebeschouwing
iets heel nieuws aan de gang is. Ik geloof dat dat een te eenzijdige voorstelling van
de poëtische stand van zaken is, en ook denk ik met meer scepsis over de ‘adequate’
1
lectuur van ‘nieuwe en oude’ poëzie. Ik zal deze kanttekeningen in het onderstaande
betoog uitwerken door te proberen verschillende argumenten die mijns inziens in
het debat door elkaar lopen te ontrafelen. Het cruciale punt van mijn betoog zal
liggen in de vaststelling dat het begrip ‘tekstcoherentie’ de zwakke plek vormt in de
opvattingen van Joosten en Vaessens.

1. Postmoderne poëzie en postmodern lezen
Postmoderne poëzie wordt door Joosten en Vaessens in hun eerste artikel
omschreven als: ‘vernieuwingstendensen sinds 1945’, waaronder vallen het
‘anti-modernisme’ van Vijftig, de ‘counterculture’ van Zestig én het poststructuralisme
in poëzie uit de jaren tachtig. Lucebert, Hans Faverey en Dirk van Bastelaere en
bentgenoten als Peter Verhelst en Stefan Hertmans worden als belangrijkste
voorbeelden genoemd. Het kenmerkende aan de postmoderne poëzie is dat zij zich
onttrekt aan de geijkte leesconventie die gebaseerd is op modernistische normen
en vooronderstellingen en gericht op coherentie en eenheid. De gangbare manier
van interpreteren voldoet niet meer als zij wordt toegepast op postmoderne gedichten
en daarom zullen critici op zoek moeten gaan naar een andere vorm van lezen.
Postmoderne poëzie is namelijk ‘centrumloos’ en meerstemmig. Ze waaiert in flarden
uiteen. Ter illustratie citeren Joosten en Vaessens een dichtregel uit Van Bastelaere's
‘Pornschlegel’: ‘Allemaal delen, van een geheel dat ontbreekt.’ (Een regel die mijns
2
inziens evengoed wel als niet poëticaal bedoeld kan zijn. )
Joosten en Vaessens noemen in hun eerste artikel, dat zij voor een groot deel
overnemen als inleiding op hun essaybundel, drie premissen die met de traditionele,
modernistische leeswijze verbonden zijn:
1. het gedicht is een organisch geheel en een bron van bijzondere (essentiële)
kennis,
2. de lyrische stem is authentiek en vertegenwoordigt een persoonlijkheid,
3. de tekst vertoont op een hoger niveau innerlijke coherentie.
Deze ‘klassieke’ premissen botsen op het postmoderne gedicht. Dat gedicht wordt
in eerste instantie omschreven als een tekst waarin: a. afzonderlijke elementen niet
met elkaar samenhangen als herkenbare onderdelen van een plausibele wereld, b.
niet verwezen wordt naar één ‘diepste referentieel niveau’, c. een aanval gepleegd
wordt op het humanistisch subject - de authenticiteit van de lyrische stem wordt
doorbroken -, en d. geen sprake is van bijzondere kennis die aangereikt wordt.
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Modernisme en postmodernisme zijn ‘wezenlijk verschillende concepten’ aldus
Joosten en Vaessens, maar toch roept de door hen voorgestelde afbakening
onduidelijkheid op. We kunnen het (uiteenlopende) werk van ‘typisch’ modernistische
dichters als Martinus Nijhoff of Rainer Maria Rilke ter illustratie nemen. Als we de
‘herkenbare werkelijkheid’ en de ‘diepste referentialiteit’ als aandachtspunten nemen,
zien we dat er minder verschil is tussen bepaalde modernistische en
postmodernistische teksten dan Joosten en Vaessens doen voorkomen.
Modernistische lyriek is volgens hen referentieel. Neem bijvoorbeeld Van Ostaijens
‘Bezette stad’. Dit gedicht verwijst ‘van het eerste tot en met het laatste woord naar
het Antwerpen van de oorlogsjaren.’ (2002; 13). Of Paul van Ostaijen voor deze
bewering in zou staan, weet ik niet. In ieder geval lijkt het me niet altijd mogelijk zo'n
3
directe referentiële link te leggen bij lezing van modernistische gedichten. In Nijhoffs
‘Het uur U’ (1936) bijvoorbeeld wordt verwezen naar een straat, die als een straat
in een Hollandse stad gevisualiseerd kan worden: er is een middenberm met groen,
een tramrails, er zijn spelende kinderen met een step en ramen met vitrages ervoor
waarachter mensen naar buiten gluren. Het is niet plausibel in dit geval van een
‘herkenbare werkelijkheid’ te spreken, want wat zich afspeelt in de straat is niet
precies te volgen en wordt ook op een niveau getild van ‘mystieke’ ervaring, waarop
referentialiteit als zodanig niet van toepassing is. Is het de straat-ruimte of een ruimte
daarachter, waarnaar in dit gedicht verwezen wordt? In Rilke's ‘Duineser Elegien’
(1922) is de situatie vergelijkbaar en ook nog abstracter. Er wordt geschreven over
een ‘open’ ruimte, die lastig te duiden is en expliciete referentiële verwijzingen naar
de wereld buiten het gedicht doorbreekt. Evenmin als in een postmodern gedicht is
hier sprake van een één-op-één-relatie tussen woord en wereld. De ruimte die Rilke
componeert is niet de ruimte van de werkelijkheid, of een ruimte die de werkelijkheid
nabootst, maar een geheimzinnige ruimte die nogal vaag is en verbonden met
associaties en gedachten van de lyrische stem. Ik citeer een door Wim Bronzwaer
vertaalde passage uit de achtste elegie: ‘Wij hebben nooit, zelfs niet een enkele
dag, / de reine ruimte voor ons, die waarin de bloemen / oneindig opgaan. Altijd is
er wereld, / en nooit het nergens zonder niet’. De poëtische ruimte die dit gedicht
opent, is een ruimte die de lezers niet zondermeer kunnen betreden. We moeten
de openheid als ‘nergens zonder niet’ eerst voor onszelf creëren. Haar op eigen
kracht ervaren (terwijl zij zich juist ook aan ervaring onttrekt).
Ook een andere uitspraak waarmee postmodernisme en modernisme afgebakend
worden, is lastiger dan Joosten en Vaessens doen voorkomen: postmoderne lyriek
is een aanval op het humanistische subject. Er is in een postmodern gedicht sprake
van ironie, meerstemmigheid, persoonsverwisselingen en van problematisering van
de positie van de schepper. Geen van alle zijn dit aspecten die niet ook voor
modernistische poëtische teksten geldig zouden kunnen zijn: denk aan Fernando
Pessoa's heteroniemen of aan de vele stemmen die in The Waste Land te horen
zijn. Bovendien is de modernistische commentariërende vertelstem, als we vanuit
‘Het uur U’ of Rilke's ‘achtste elegie’ redeneren, een stem die spreekt met
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dubbele tong zonder verbonden te zijn aan een duidelijk lichaam. Iemand is in de
gedichten aan het waarnemen, denken en dichten, en hij of zij denkt en schrijft
klaarblijkelijk ook in onze plaats (vandaar het Rilkeaanse ‘wij’) maar hij/zij blijft
lichaamloos en weerstaat daarmee identificatie. We weten niet wie er aan het woord
is, en of dat steeds eenzelfde stem is. Er ontbreekt in deze gedichten een
‘controlerend subject’.
De uitspraak over de ‘bijzondere kennis’ die het modernistische gedicht wel en
het postmoderne niet zou aanleren, is eveneens hachelijker dan Joosten en
Vaessens veronderstellen. De messianistische duiding van ‘Het uur U’ levert
‘bijzondere’, christelijk geïnspireerde kennis op. Maar Nijhoff zou geen goede dichter
geweest zijn als hij die kennis niet met allerlei irrationele uitspraken en scènes zou
ondermijnen. De messias-figuur krijgt iets van een rattenvanger van Hameln of een
hedendaagse Marc Dutroux wanneer hij de spelende kinderen nadert en de spanning
oploopt. En de bijzondere (in dit geval filosofische) kennis die Rilke ons aanreikt, is
evenmin van irrationaliteit gespeend: ‘Het overstelpt ons, en wij ordenen het. Het
valt uiteen. / Wij ordenen het opnieuw en vallen zelf uiteen.’, lezen we in de ‘achtste
elegie’ (een citaat dat wellicht op eenzelfde poëticale manier geduid zou kunnen
worden als het door Joosten en Vaessens gebruikte citaat van Van Bastelaere!).
Ik vat mijn eerste kritiekpunt samen: niet alleen postmoderne teksten onttrekken
zich aan een op betekenissamenhang gerichte lectuur. Ook modernistische en zelfs
4
pre-modernistische teksten kunnen dat doen. Niet alle teksten blijven bovendien
wat zij waren; ze veranderen door de tijd heen. Aan de orde is hier het door Joosten
en Vaessens veronachtzaamde probleem van de historische gebondenheid van de
tekst, die naar mijn mening fluctuerend is. De tekst is niet wat zij was; betekenissen
houden niet per definitie stand, maar veranderen in de tijd. Historische verklaringen
van een tekst moeten serieus genomen worden, maar ook altijd bekeken en
5
bekritiseerd vanuit een hedendaags perspectief. Verklaringen uit Nijhoffs of Rilke's
eigen tijd ten aanzien van de betekenissen van het epos en de elegieën zijn nu niet
altijd meer geldig of overtuigend.
Er is ook een ander punt van kritiek dat ik hier wil noemen: Joosten en Vaessens
verwijzen nauwelijks naar meer theoretische discussies over ‘deconstructief’ lezen.
Daardoor hebben zij een beperkte opvatting van het modernistische en
postmodernistische ‘tekst’begrip en blijven zij hangen in een te rigide toepassing
van leesstrategieën: een postmoderne tekst vraagt om een postmoderne lectuur;
een modernistische tekst om een modernistische lectuur. Maar de deconstructieve
6
leeswijze is net zo goed toepasbaar op modernistische teksten - Jacques Derrida
lijkt juist een voorkeur voor de modernistische canon te hebben -, de beslissing tot
inzet van deze lectuur ligt mede bij de lezer en ligt niet vast in de eigenschappen
of historische verankering van een tekst. Niet elke tekst leent zich voor elke lectuur,
maar er is evenmin een een-op-een relatie tussen postmodernistische tekst en
postmodernistische lectuur of tussen modernistische tekst en modernistische lectuur.
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2. Testcases Puthaar en Lieske
Het werk van de postmodernen onttrekt zich aan ‘het allesomvattende, sluitende
dwangbuis van de interpreet’. Dit begint bij Lucebert; de lezer zal moeten constateren
dat hij onmogelijk samenhang kan claimen tussen alle afzonderlijke elementen van
een gedicht, aldus Joosten en Vaessens in hun eerste artikel. Mijn kritiekpunt
hierboven betrof het feit dat ook modernistische poëzie zo'n samenhang of
kerngedachte kán uitstellen, dat ook aan die poëzie een ‘sluitende betekenis’
onthouden kan worden. Mijn argument hier is het omgekeerde; ook poëzie uit de
meest recente tijd, doortrokken van een postmodern gedachtegoed, kán als
coherente tekst gelezen worden.
Tot een reflectie op het begrip coherentie dagen de stukken van Joosten en
Vaessens uit, vooral ook als we een artikel bestuderen dat Joosten solo schreef in
aansluiting op het eerste stuk (later werd dit stuk opgenomen in de essaybundel).
Dit artikel getiteld ‘Van kern naar lijnen, Een voorstel voor eigentijdse
poëzie-interpretatie geïllustreerd aan de poëzie van Peter Holvoet-Hanssen’
verscheen aanvankelijk in het themanummer van Nederlandse letterkunde dat
gericht was op ‘de nieuwe poëzie’. Deze poëzie wordt in dit themanummer
vertegenwoordigd door vier dichters: Tonnus Oosterhoff, Arjen Duinker, Peter
Verhelst en Peter Holvoet-Hanssen. In zijn stuk over de laatste probeert Joosten
twee vragen te beantwoorden: 1. waarom verlangt de lezer naar coherentie en 2.
kunnen we ook lezen zonder naar coherentie te streven? De laatste vraag wordt
met de in het artikel besproken casus bevestigend beantwoord. De waarom-vraag
blijkt historisch gefundeerd: bijna alle twintigste-eeuwse poëtica's (van Westerlinck
tot Merlyn tot Brems) leggen vast dat het gedicht uiteindelijk een eenheid is, een
kerngedachte oplevert ofwel een min of meer geordende wereld representeert. Al
deze poëtica's zijn modernistisch.
Joosten presenteert een andere poëtica, die uitgaat van de centrifugaliteit van
poëzie, van het idee dat de betekenis van een gedicht niet samen te brengen is tot
een kerngedachte. Betekenis is een ontwerp van elkaar wel of niet kruisende lijnen.
Dit wordt geïllustreerd aan een ‘testcasus’: een poëtisch drieluik van de Vlaamse
dichter Holvoet- Hanssen. Joosten laat zien dat betekenislijnen door drie dichtbundels
lopen, die te traceren zijn als de vos-lijn, de spiegel-lijn, de kapers-lijn, de wolken-lijn,
de tovenaar-lijn, de lava-lijn, de kosmische-lijn, de oorlogs-lijn enz.. Het gaat erom
dat op deze lijnen een bepaald motief voorkomt, dat niet als ‘dragende metafoor’
wordt ingevoerd, maar willekeurig optreedt en weer verdwijnt. Er is sprake van een
‘structuurniveau’ waarop de lezer nooit tot een sluitend verhaal zal kunnen komen.
Vervolgens stelt Joosten evenwel vast dat het mogelijk is ‘om te trachten op
inhoudelijk niveau bevestiging te vinden van de gediverteerdheid op het formele
vlak’. Het ongestuurde, incoherente wordt namelijk gethematiseerd ‘door zaken die
op ongebondenheid, onvastheid of vrijheid duiden’. Joosten komt hiermee dunkt
me, uit bij een nieuwe vorm van poëticaliteit: dit is poëzie die gaat over het
gedissemineerd raken van betekenis. Gevaar is
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natuurlijk dat je alle nieuwe poëzie tot deze meta-disseminatie gaat terug brengen,
zoals alle poëzie in het midden van de vorige eeuw - vooral door te luie lezers werd gereduceerd tot ‘poëzie over poëzie’. De conclusie luidt: ‘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’ (2002; 319). We moeten onze traditionele
verwachting ten aanzien van de nieuwe poëzie bijstellen.
Het cruciale punt waar het in dit stuk en het hele debat om draait, is het punt van
de coherentie. Postmoderne poëzie zou aanzetten tot een niet-coherente leeswijze.
Toch denk ik dat het coherentie-begrip niet zondermeer van de postmoderne of
nieuwe of recente poëzie moet worden losgekoppeld. De betekenislijnen die Joosten
onderscheidt bevestigen in zekere zin toch een bepaalde samenhang in de gedichten
en hebben meer raakpunten met elkaar dan Joosten doet voorkomen. We moeten
bij het lezen van contemporaine lyriek niet aan de slag gaan vanuit de aanname
dat er één kernbetekenis is, maar evenmin al onze verwachtingen omtrent de
coherentie van betekenis terzijde schuiven ten gunste van een bij voorbaat aan de
tekst opgelegde disseminatie. Lezen leidt niet steeds tot eenzelfde interpretatieve
handeling. ‘Anders’ lezen hoeft niet onmiddellijk ‘incoherent’ te zijn; en een coherente
lectuur is niet per definitie gebaseerd op modernistische betekenisnormen.
Aan de hand van twee testcases zal ik laten zien hoe ik me lezingen van
hedendaagse poëzie voorstel. Nog even vooraf: ik bedoel met coherent: een
samenhangende betekenis, opgebouwd uit bewust gecomponeerde delen. Coherent
hoeft niet te betekenen: een voor iedere lezer op eenzelfde manier geldige betekenis.
Coherentie leidt niet tot een sluitende betekenis in die zin dat er een definitieve
streep onder de handeling van interpretatie gezet wordt.
De leesexercitie betreft de bundels Hier en daar (2003) van René Puthaar en
Stripping en andere sterke verhalen (2002) van Tomas Lieske. Deze dichters
schrijven ‘nieuwe’ poëzie die afwijkt van andere ‘nieuwe’ poëzie, waarmee de
vluchtigheid van de term ‘nieuw’ geridiculiseerd wordt.

Hier en daar is de tweede dichtbundel van Puthaar en verscheen bij Augustus. De
dichtbundel bestaat uit zes reeksen, hoewel de laatste afdeling slechts één gedicht
omvat en dus eigenlijk niet als ‘reeks’ beschouwd kan worden. In totaal gaat het om
zevenendertig gedichten. Als er van een overkoepelende - coherentie bevorderende
- thematiek sprake is, zou die omschreven kunnen worden als ‘het waarnemen van
tijd en plaats’. Het schrijven van gedichten is niet het resultaat van waarnemen,
maar is het waarnemen (met ogen, oren en andere zintuigen) zelf.
De eerste indruk die de bundel maakt, is die van een hecht gecomponeerd geheel
dat vooral gebaseerd is op een metrisch ritme. Het gaat om veelal ‘syllabotonische
verzen’ - in de terminologie van W. Bronzwaer (1993) -, dat wil zeggen dat per
versregel het aantal lettergrepen min of meer is vastgelegd. Het ritme trekt
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de aandacht naar zich toe, zorgt ervoor dat de zinnen en woorden ‘erin gestampt
worden’ en is tegelijkertijd betoverend, geruststellend én opzwepend. De strakke
compositie van de gedichten blijkt ook uit strofen die vaak een gelijk aantal regels
bevatten en uit de herhaling van begin- en eindregels die met name in de tweede
reeks ‘Alles retour’ een belangrijke rol speelt. De lezer wordt met intens
waargenomen beelden de gedichten binnengetrokken en dan ineens weer naar
buiten gestoten. De eerste indruk die de gedichten opleggen, is een bevestiging
van de titel: ‘hier en daar’ als een omschrijving van iets dat overal zou kunnen zijn,
maar dat ook fragmentarisch is en alleen ‘hier en daar’ aanschouwd kan worden.
Het lezen van een dichtbundel is geen technisch-formele handeling die steeds
op eenzelfde manier uitgevoerd moet worden; elke bundel vraagt een eigen aanpak,
die dan ook weer afhankelijk lijkt van de tijd en plaats (het hier en daar) van de lezer.
Vooronderstelling na de eerste kennismaking met deze bundel is, dat het lezen veel
‘arbeid’ vraagt, en dat het Ter Braakiaanse intuïtieve en onmiddellijke begrijpen op
deze gedichten niet van toepassing is. Om welke leeswijze vraagt deze bundel? Ik
denk om een tamelijke concrete en stapsgewijze lectuur. De compositie is helder
en biedt een eerste houvast. De reeksen lijken duidelijk afgebakend ten opzichte
van elkaar en passen goed onder de titels waarmee zij worden geïntroduceerd.
Alleen de titel van de vijfde reeks lijkt in relatie tot de acht gedichten die hij omvat,
weinig concreet: Omdat wie wat heeft wat heeft.
Het ligt voor de hand om met de eerste afdeling te beginnen, ware het niet dat
het laatste gedicht van de bundel geldt als een Baudelairiaans ‘Au Lecteur’, hoewel
hier niet de lezer, maar ‘publiek’ aangesproken wordt. Het publiek wordt - dus pas
achteraf - gewaarschuwd: ‘het woord (...) slaat dan zijn angel in uw sprakeloze lijf
/ waar het gestaag zijn gif loost tot u bent verstijfd / en het gedicht verrijzen kan’.
Het slotsonnet, dat als ‘afscheidslied’ wordt gekarakteriseerd en duidelijk in dialoog
is met het openingsgedicht van Les Fleurs du Mal (1857) geeft aan hoe gevaarlijk
deze poëzie voor de lezer is. De lezer gaat ten onder, terwijl de dichter ‘wegslentert’.
Nu we toch via de achterkant de bundel in zijn gestapt, laat ik de lineaire volgorde
7
van de gedichten maar meteen los en zoom ik in op de tweede, meest strak
geordende reeks van de bundel met de titel ‘Alles Retour’. Deze eenheid van twaalf
gedichten wordt vooraf gegaan door twee poëticale versregels van Ida Gerhardt,
waarin het woord als gevaarlijke sluipmoordenaar wordt neergezet. De connotatie
van woordkunst en wreedheid die we in de referentie naar Baudelaire zagen, keert
hier terug. De gedichten in deze reeks grijpen in elkaar. Formele overeenkomsten
zijn dat de beginregel telkens aan het slot wordt herhaald en dat de meeste verzen
zich concentreren rond een voltooid deelwoord: ‘gedoogd’, ‘gekrabbeld’, ‘geneukt’,
‘gelachen’, ‘gezien’, ‘getwijfeld’ enzovoort. Zes gedichten beginnen met dit voltooid
deelwoord, de andere zes gedichten vangen aan met de uitspraak ‘Het is’ (vijf keer)
of ‘Het zijn’ (een keer). Door deze formele aanpak lijkt het alsof de ik-figuur naar
het tweede plan is verschoven, hoewel er toch tamelijk veel ‘ontboe-
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zemingen’ meegedeeld worden: er is flink geneukt; er is de ervaring van de nacht
boven Rotterdam; er is gewandeld; er zijn reizen naar Manhattan gemaakt en naar
Granada. In deze ontpersoonlijking van persoonlijke ervaringen, juist met behulp
van hechte formele constructies, ligt de eigen toon van Puthaars dichterschap. Daar
komt bij dat deze dichter in staat is tot het plotseling visueel oproepen van prachtige
beelden: zo wordt in het tweede gedicht de bevreemding of huivering na de vrijpartij
‘voorgesteld als’ het wegglijden van een zwarte hond in een wak op het ijs. Een
ander treffend beeld is dat van een wandelpad dat beschreven wordt als ‘van mij
verlost, misschien / verlangend naar een korenveld, een landloper // die met een
strooien hoed en vodden in de wind / de kraaienzwerm verjaagt’. In het twaalfde
vers komen beelden uit de voorgaande gedichten samen tot een soort van
Whitmaniaanse opsomming: de vlieger, de angst, de dromer, het raam, de dode
steeg, de reiziger. Allemaal woorden die ongemoeid gelaten zouden kunnen worden
als er geen dichter was geweest die ze in een hecht verband had geplaatst.
‘Alles retour’ is het kunstig hoogtepunt van de bundel, maar de cyclus erna, ‘Een
ander liedje’, is subtieler en lastiger te duiden. In de titel van de reeks klinkt de
zegswijze ‘steeds hetzelfde liedje’ door, maar wordt ‘liedje’ als vrolijk onschuldig
deuntje ook afgezet tegen het gedicht waarvoor we gewaarschuwd werden: woorden
die dodelijk kunnen zijn. Het gaat in deze afdeling om vijf verzen, die als lied
(chanson; songtext; fado?) beschouwd zouden kúnnen worden, maar eigenlijk meer
‘over’ een lied gaan. Dat geldt in ieder geval voor het eerste gedicht dat de - vertaalde
- titel draagt van een Amerikaanse popsong ‘Winter in Amerika’ en de liedjeszanger
aller tijden opvoert: ‘de King’ (Elvis Presley). Tegelijkertijd lijkt het gedicht een
jeugdherinnering of filmfragment te beschrijven. Het tweede gedicht ‘Ook ik was in
Selinus’ verweeft het verhaal van Persephone en Hades met dat van een toeristische
reis waarop de ik-figuur een vrouw ontmoet die verdwijnt. Deze bijna
Achterbergiaanse thematiek komt ook heel kort naar voren in het vierde gedicht uit
deze reeks. ‘Binnenzee’ doet denken aan een ballade, misschien wel een
schipperslied vanwege refrein-achtige herhaling en de afwisselende strofen van
acht, zeven en vijf regels. Het gedicht ‘Waar nu woestijn is’ heeft niets ‘liedachtigs’
en is veeleer poëticaal met intertekstuele verwijzingen naar Jan Hanlo en Gerrit
Achterberg. De reeks sluit af met het sonnet ‘Dies Natalis’. Deze reeks heeft niet,
zoals de vorige, een formeel sjabloon dat terugkeert. De gedichten staan losser van
elkaar, hoewel ze allemaal een ‘beschrijving’ lijken te geven van zaken die voorbij
zijn. Maar herinneren blijkt een moeizaam proces: de lyrische stem zegt te
vermoeden dat ‘de woorden die ik leerde en de tijd / die ik vergat (...) onvruchtbaar
zijn, monddood’.
Laat ik tot slot nog iets zeggen over de eerste afdeling van de bundel, waarin acht
gedichten werden opgenomen, en waarvan de titel onmiddellijk een verwijzing legt
naar het verdwijnpunt van Hans Faverey: ‘Scherp begint hier en daar het punt
verdwijnen’. Niet alleen Faverey, maar ook Slauerhoff (diens ‘Alleen in mijn gedichten
kan ik wonen’), Mallarmé (‘Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui’)
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en Nijhoff (Awater is te herkennen in de heer of flaneur met wandelstok in het
raadselachtige gedicht ‘Punt’) worden er in deze gedichten bijgehaald. Nu we de
bundel in omgekeerde volgorde lezen, lijkt deze reeks een bevestiging van de eigen
stem van de dichter tussen die van de anderen. Ik weet niet of ik, wanneer mijn
lectuur met deze reeks begonnen was, niet afgeschrikt zou zijn door het ‘omgevallen
boekenkast-karakter’ dat deze gedichten ook wel een beetje hebben. Misschien dat
de dichter zijn oogmerk om de traditie vast te houden, hier wel wat al te geforceerd
nastreeft.
Als we na deze leesexercitie terugkeren naar de uitspraak dat het onmogelijk is
alle afzonderlijke elementen van een gedicht tot één samenhang te brengen, kunnen
we vaststellen dat dit tegelijkertijd wel en niet geldt voor Puthaars lyriek. Net als bij
Holvoet-Hanssen zien we ook hier een ferme structurele compositie, waarin veel
elementen terugkeren op onverwachte plaatsen. Ik geloof evenwel minder in ‘toeval’
dan Joosten en denk dat de dichter hier bewust aan de slag is geweest en niet
alleen maar enkele betekenislijnen uit heeft gezet. Dit is geconstrueerde poëzie die
gebruik maakt van veel registers maar toch niet als een Darwiniaans rif uitdijt en
afsterft (dat is het beeld dat Van Bastelaere gebruikt om zijn lyriek te typeren).
Puthaar metselt eerder aan een ingenieus opgebouwde muur met kantelen en
doorkijkgaten, zonder dat de functie van die muur duidelijk is; is het een grens, een
beschermende wand, een obstakel waar je tegenaan loopt? We zien in deze bundel
betekenislijnen die in bepaalde reeksen aan elkaar geknoopt zijn. Sommige gedichten
horen duidelijk bij elkaar. Dat is niet alleen een fenomeen aan de oppervlakte, maar
wordt bevestigd in de boodschap die de dichter aan de lezer meegeeft: ‘let op poëzie
is gevaarlijk’. Val niet in slaap, lezer, blijf alert en hoed je voor de afgrond.

Stripping & andere sterke verhalen is de vierde dichtbundel van Tomas Lieske, die
ook romans (het bekroonde Franklin en het onlangs gepubliceerde Grand Café
Boulevard), verhalen en essays schreef. De vorige dichtbundel Grondheer verscheen
in 1993; de dichter heeft dus bijna tien jaar gezwegen. Zijn ‘nieuwe’ dichtbundel
bestaat uit twee afdelingen. De eerste ongetitelde afdeling omvat vijftien verzen, de
tweede afdeling, getiteld Istanbul, tegen middernacht, een vergeten meisje op weg
naar huis, biedt negen gedichten die samen een ‘verhaal’ vormen. ‘Stripping’ is ook
de titel van het eerste, vijfdelige gedicht van de bundel. Welke gedichten tot ‘andere
sterke verhalen’ kunnen worden gerekend, wordt aan de lezer overgelaten, maar
in ieder geval lijkt het plausibel deze term toe te passen op het gehele laatste deel
van de bundel.
Via twee opvallend ‘mooie’ gedichten kunnen we deze dichtbundel binnengaan:
‘San Michele’ en ‘Hiernamaals’. Deze gedichten horen thematisch bij elkaar omdat
ze beschrijven hoe er van leven in dood overgegaan wordt. Het eigenlijk onmogelijke
is, dat het overgangsmoment zelf onder woorden gebracht wordt. Het deed me
denken aan El Greco's schilderij van de begrafenis van graaf Orgaz, waar-
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op de ziel van de graaf in de vorm van een kind aan Maria wordt aangereikt en
vervolgens deformeert tot mist. Alsof in het ene moment van aanblik meerdere
momenten tegelijk verbeeld worden. De toeschouwer denkt te hallucineren, maar
ziet wat hij ziet.
‘San Michele’ is een gedicht als een verhaal, zoals Hugo Brems dat ooit noemde.
Er wordt een gebeurtenis verteld; een echtpaar vliegt naar Venetië om daar de
begraafplaats op het eiland voor de stad te bezoeken; de man blijkt in de nacht te
vervliegen en van het eiland weg te zweven. Dat dit geen verhaal is, maar gedicht
wordt niet alleen duidelijk uit de vorm, maar vooral ook uit de compacte,
geconcentreerde wijze waarop we de informatie in taal aangereikt krijgen. Lieske
positioneert zich hier bewust als een auteur die het verschil tussen proza en poëzie
teniet wil doen. In de eerste strofe is de situatie nog beheersbaar en de toon zakelijk.
De protagonist van het gedicht zorgt voor zijn vrouw: ‘gaf haar enkele adviezen en
vertelde haar / hoe zij de volgende dag het hotel kon vinden’. (Achteraf begrijp je
als lezer pas dat de man nu al weet dat hij die nacht dood zal gaan, dus dat het
waarschijnlijk zelfdoding is.)
In de tweede strofe verdwijnt de zakelijke toon en sluipen er vreemde beelden
binnen. Mist die uit het water dampt, is nog goed voorstelbaar, maar de bemoste
steen die ‘in de loop der nacht doorzichtig’ werd, en het ‘deels’ opstaan van de man,
lijken raadselachtig. Maar wat kan dit anders betekenen dan dat een deel van de
man opstaat en een deel van hem liggen blijft? - denk aan de opdeling van lichaam
en ziel van de graaf op Greco's schilderij: beneden is hij in vol harnas aanwezig;
midden op het schilderij heeft hij de vorm van een kind en iets hoger vervliegt zijn
figuur. De man wordt iets anders: ‘Het waaide in zijn stem, hij regende een gebaar’,
maar blijft ook nog even zich zelf: ‘Hij rook voor het laatst haar adem’. Hij wordt
koud en kan haar warmte niet meer voelen.
De derde strofe levert een sprookjesachtig beeld, zoals we dat vaker in Lieske's
werk tegenkomen. Het zweven van de man en van de doden om hem heen, het
scheuren van de rotsen en de omvorming van het dodeneiland tot een boot die naar
zee wordt geroeid, levert een fascinerend, nauwelijks te visualiseren beeld op. En
op de een of andere manier is dit alles nogal geruststellend; er is geen doodsstrijd,
geen pijn, maar alleen een soepele overgang en misschien een lichte verbazing. In
de slotstrofe beseft de man dat zijn vrouw terug zal gaan naar het hotel en zijn dood
verder zal afhandelen: ‘de levenden / zou wijzen op de vlekken en de loze kleren’.
Het besef heeft niet te maken met nuchterheid, maar met afstand: de afstand die
een toerist heeft tot een model dat in de renaissance poseert.
Het tweede gedicht via welke we de dichtbundel binnen kunnen gaan, lees ik met
meer voorzichtigheid, omdat het verhaal dat hier gepresenteerd wordt aangrijpender
is en een emotionele reactie erop moeilijker is af te houden. ‘Hiernamaals’ doet
denken aan een sentimenteel gedicht van Willem de Mérode, waarin een jongetje
uit een boom valt - soms wil je dit soort lyriek lezen om erin te verzwelgen en dan
weer verlost te zijn van je angsten. Maar het knappe is dat Lieske
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het sentimentele vermijdt en na de eerste indringende strofe, in de derde en vierde
strofe een ‘existentiële keuze’ voorlegt aan de ouder(s) en daarmee ook aan de
lezers. Wat wil je liever, vraagt de lyrische stem: dat je kind dood is en dat je iedere
nacht droomt dat hij nog leeft (zodat het wakker worden pijnlijk is) of andersom: dat
je kind leeft maar dat je iedere nacht droomt van de ongelukken die hem kunnen
overkomen. Kies je voor leven of dood, is de eigenlijke kwestie. Het ingenieuze is
dat deze keuze gefundeerd is op de zes regels van de eerste strofe die eerst heel
precies de momenten van het ongeluk beschrijven: de vrachtwagen en het kind
daaronder: ‘die massa vol ijzersmaak en boorgeluid’ en dan het overgangsmoment
van leven naar dood: ‘het kind / rekt zich uit en bij de laatste pijn, / die eeuwig duurt,
blijkt het al bevroren’. Na deze strofe wordt een soort afschrikwekkende doodsengel
opgevoerd die de ouders verzorgt en aan hen de ‘infernale keuze’ overlaat.
Dit zijn twee gedichten die je als vanzelf onthoudt, omdat ze zich vastzetten op
je netvlies. Maar ook de rest van Stripping & andere sterke verhalen is intrigerend,
onthutsend en soms ook grappig en vreemd. De meeste gedichten zijn helder en
concreet. In bijvoorbeeld ‘Christiaan Huygens’ en ‘Nicolaus Corpernicus’ wordt
beschreven hoe deze filosofen dachten en welke consequenties dat denken had.
Lieske weet in compacte beelden het natuurkundige denken te treffen: ‘God is geen
jockey met op zijn rug een lichtbron’ en ‘Maar licht. Wat was dat? Licht. Die vraag
/ vloog gewichtloos golvend voor hem uit’. Ook ‘Oorlogsflits’ dat een foto beschrijft
van soldaat-verplegers en ‘De jonge Brezjnew spreekt’ over het voorbije
communistische Rusland zijn precies en scherp getekend. Maar er staan ook
gedichten in deze bundel die verwarrender zijn en de lezer voor het blok zetten met
de beschrijving van taferelen die in Kafka niet zouden misstaan, bijvoorbeeld de
gedichten ‘De chemicus-hond’ (‘Hond ben ik. Hond. Hond. Hond’) en ‘De
wolvenhemel’ dat een angstaanjagende overname beschrijft van een kinderwereld
door wolven. Het is heldere taal, geen woord is onbegrijpelijk op de plaats waar het
staat, en toch lijken deze gedichten meer tot een bepaalde ‘stemming’ - hoewel dat
hier niets te maken heeft met de stemmingsgedichten uit het einde van de
negentiende eeuw - aan te zetten, dan dat zij een beschrijving geven van een
herkenbaar beeld. Dit is geen denk-poëzie, geen
spel-met-neologismen-en-klank-poëzie of een Puthaar-achtig gestoei met formele
constructies en al helemaal geen lyrische ontboezeming. Lieske plaatst beelden op
elkaar en toont zo een fantasiewereld die haarscherp is, maar ook onlogisch als de
beelden in een droom.
De laatste afdeling van de bundel vertelt in negen gedichten vanuit steeds
wisselend perspectief het verhaal van een twaalfjarig meisje dat op stap gaat en
verloren raakt in Istanbul. Het gehele verhaal krijgen we niet te horen, maar snippers
ervan (aangereikt via een zwerfkat en jonge schoenpoetsers of antennes boven de
stad) lezen we wel. De snippers zijn aangrijpend, pijnlijk, melancholisch, zonder dat
de lyrische stem moralistisch wordt. Opnieuw blijkt Lieske een meester in het tekenen
van scherpe beelden, bijvoorbeeld dat van de straatjongetjes: ‘Zelf slapen
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zij in gelijmde vissershuizen. Ze huilen, slaan ritmes op hun kussen. / Hier kibbelen
hun schaduwen, hun snuffige warmtes, hun stripgeesten.’ Het verhaal eindigt in
een vuurtoren en wordt hier surrealistisch als de toren zijn eigen vernietiging
tegenhoudt en dan in zijn kelder de achtergebleven collectie (spulletjes) van het
meisje tentoonstelt. Het fantastische in de werkelijkheid, het onbereikbare en het
voorgoed verlorene komen samen. Dit soort poëzie vind je niet veel in de
Nederlandstalige letterkunde. Het is sterk vanwege de visualiserende kracht ervan,
zonder dat de lezer verdwaalt in opeenstapelingen van ingewikkelde metaforen en
zonder dat de dichter ook maar ergens de behoefte toont aan poëticale
verantwoording. Deze gedichten zijn precies wat ze zijn; ze zijn af en klaar en
betekenisvol.
Is Lieske's poëzie coherent? Ja en nee. Kunnen we haar als ‘centrifugaal’
(betekenislijnen die elkaar kruisen) karakteriseren? Ja en nee. De benoeming van
poëzie als nieuw of oud (centrifugaal of centripetaal; postmodern of modern) is te
simplificerend. Lieske voldoet aan veel van de door Joosten en Vaessens genoemde
postmoderne karakteristieken. Hij schrijft verhalen die verteld worden als gedicht
of in een reeks van gedichten. Hij speelt met stijlen van prozaïsch vertellen en
dichterlijk schrijven. Sommige verhalen horen bij elkaar, andere niet, maar een
dwingende ‘kernthematiek’ die alle verhalen bij elkaar houdt ontbreekt. En nergens
geeft deze verhalendichter een expliciete aanwijzing aan de lezer: let op, doe dit,
vermijd dat.
Als we deze testcases bekijken in relatie tot de Holvoet-Hanssen-casus kunnen
we vaststellen dat de betekenislijnen in beide bundels niet lineair lopen, maar veeleer
circulair rond bepaalde gedichten te trekken zijn. In sommige cirkels kan de lezer
zich opsluiten, andere zal hij over het hoofd zien en weer andere zal hij met elkaar
verbinden of over elkaar heen leggen. Ik denk dat de poëzie van Puthaar en Lieske
niet te reduceren is tot één kerngedachte, maar evenmin waaiert zij alle kanten uit
en kan de lezer alleen open einden ontwaren. Deze poëzie dringt de conclusie op
dat de lezer niet hoeft te kiezen tussen ‘dwangbuis’ of ‘open leeshouding’; er wordt
van hem meer flexibiliteit verwacht en misschien ook wel meer zelfwerkzaamheid,
verstand én fantasie.

3. Slot
In de discussie over postmoderne poëzie is een aantal argumenten als een kluwen
in elkaar gedraaid. Ik heb geprobeerd deze argumenten te ontknopen. In de eerste
plaats is de niet-op-coherentie gerichte lectuur een leeshandeling die op teksten
van alle tijden toegepast kan worden; niet elke tekst leent zich ervoor, maar evenmin
geldt dat alleen specifieke teksten van na 1945 hiervoor in aanmerking komen. Er
is geen een-op-een-relatie tussen een niet-op-coherentie gerichte leesstrategie en
de postmoderne of nieuwe poëzie.
Het begrip coherentie wordt door Joosten en Vaessens te weinig nauwkeurig
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doordacht en gebruikt. Dat blijkt uit een toevallige greep van citaten uit de laatst
verschenen essaybundel:
• ‘Incoherente poëzie bestaat niet. Er is alleen poëzie die naar incoherentie
tendeert of die aan coherentie probeert te ontkomen’ (11)
• ‘Voor de moderne dichter is het coherente gedicht een tegenwicht tegen de
chaos van de wereld.’ (32)
• ‘Eventuele coherentie van een tekst is een zaak van de lezer en niet van de
schrijver’ (geciteerd naar R. Barthes) (122).
In deze citaten wordt coherentie beschouwd als teksteigenschap, als intentie of
strategie van de dichter en als ‘zaak’ van de lezer. Joosten en Vaessens benadrukken
deze verschillende ‘coherentie-principes’ te weinig en dat leidt tot verwarring. Het
is zinvol vast te stellen dat coherentie voor een deel een teksteigenschap is en dus
te maken heeft met een door de dichter bedachte compositie, en voor een ander
8
deel een strategie van de lezer. Hij/zij wil zaken met elkaar in verband brengen.
Verschillen in leeshouding ontstaan niet alleen door een wel/niet nagestreefde mate
van coherentie, maar ook door het wel/niet toewerken naar een eindbetekenis, naar
het stil zetten van de leeshandeling. Veel tegenwoordige (met modernisme én
postmodernisme opgeleide) lezers zijn eraan gewend dat de lectuur in beweging
blijft en niet vast komt te liggen in één einduitkomst. Het lezen is een dynamisch
proces en dat heeft ook consequenties voor het denken over betekeniscoherentie.
We kunnen hier - hoewel dat gevaarlijk is - de beeldende kunst als illustratie nemen.
Kijken naar een avant-garde schilderij (of een impressionistische Cézanne of een
pre-moderne El Greco) houdt in dat de ogen over het vlak bewegen, van boven
naar beneden en naar opzij. Er is geen moment waarop je het schilderij onmiddellijk
of ‘volledig in één oogopslag’ ziet, waarop je de coherente betekenis van de
afbeelding vastlegt. We kunnen bij het aanschouwen van een schilderij spreken van
een sequentie van kijk-handelingen zonder dat daarbij van lineariteit sprake is. Zo
werkt het lezen van poëzie ook. De ogen van de lezer bewegen naar alle hoeken
van de tekst en bereiden in die beweging een mentale voorstelling van de tekst
voor. Er is geen plaats of moment van waaruit de hele tekst in een keer wordt
opgeslagen in al zijn betekenisconsequenties. Als we over coherentie spreken
moeten we de ‘dynamiek van het kijken’ in de gaten houden.
Misschien kunnen we het begrip coherentie ook nog scherper in beeld krijgen
door een onderscheid te maken tussen coherentie als referentie (verwijzing naar
bepaalde entiteiten) en coherentie als relatie (samenhang tussen zinnen en
tekstdelen of delen van een bundel). Referentiële en relationele coherentie zijn in
de psycholinguïstiek regelmatig gebruikte termen. De door Joosten gelezen teksten
van Holvoet-Hanssen hebben minder relationele coherentie (de betekenislijnen
blijven loshangen) dan referentiële coherentie (er is wel degelijk een bepaalde
inhoudelijke samenhang op bepaalde betekenislijnen: bijvoorbeeld de
Reinaert-thematiek op de vos-lijn). In de door mij naar voren gebrachte cases zien
we bij Puthaar een sterke relationele coherentie (strakke zich herhalende compositie),
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bij Lieske vinden we meer referentiële coherentie.
Postmoderniteit van poëzie kan nog anders geformuleerd worden dan Joosten
en Vaessens het doen. Het verschil tussen Van Bastelaere's poëzie en die van
Tomas Lieske ligt in een bepaalde visuele effectiviteit. Visualiteit is een van de
problemen die ik zou toevoegen aan het rijtje ‘problemen van postmoderne poëzie’
dat Joosten en Vaessens in hun essaybundel opvoeren: oorspronkelijkheid;
volmaaktheid; identiteit; autonomie; moraal; coherentie en intuïtie. De visualiteit of
het bijzondere beeldend vermogen van Lieske's gedichten staat haaks op bepaalde
meer ‘talige’ of ‘bewerende’ gedichten van Van Bastelaere of Paul Bogaert.
Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat het sprookjesachtig beeldende van Lieske
aansluiting vindt in gedichten van Verhelst of Miguel Declerq.
Ik heb met bovenstaande cases willen aangeven dat we de discussie over lezen
los moeten kunnen koppelen van die over de eigenschappen van postmoderne
poëzie. Anders gezegd, dat we over hedendaagse poëzie moeten schrijven zonder
dat we er onmiddellijk de sjablonen van het post/modernisme overheen leggen. Het
postmodernisme is één van de perspectieven die we als heuristisch instrument
kunnen hanteren, maar er kunnen meer (al of niet periodiserende of poëticale)
lees-instrumenten ingezet worden. Bovendien is er aan de hele
postmodernisme-discussie nog iets bizars: de poëzie van vrouwelijke auteurs blijft
grotendeels uit het zicht (Elma van Haren en Christine D'haen worden bijvoorbeeld
in de inleiding van het artikel van Joosten en Vaessens genoemd maar vervolgens
terzijde gehouden). Hoe komt dat? Voldoet Huisraad (1998) van Anneke Brassinga
niet volledig aan de poëzie-conventies die Joosten en Vaessens schetsen? Kunnen
we niets met Eva Gerlachs recentere bundels als het gaat om een andere
leeststrategie? Of moeten we vaststellen dat vrouwen als Margreet Schouwenaar,
Lut de Block, Elly de Waard, Miriam van Hee, Gerry van der Linden, Gertrude Starink
of Lidy van Marissing ‘per definitie’ anders met het taalmateriaal omgaan? Hoe dan
ook, het is merkwaardig dat Joosten en Vaessens de poëzie van vrouwen niet alleen
niet in de discussie betrekken, maar de meeste dichteressen ook volledig verzwijgen.
Alsof er door hen geen woord op schrift gezet is. Alsof het ontbreken van poëtische
stemmen in poëticale debatten niet soms veelzeggender is dan het luid klinken
ervan.
Tenslotte. De discussie over het coherent-lezen kan ook op andere vlakken dan
dat van de poëzie gevoerd worden suggereert Joosten in zijn stuk. Ik ben het met
hem eens; romans als Tongkat, Gstaad 95-98, Franklin of Toast (Tox, Soap en
Web) vragen om een flexibele leeswijze. Of deze romans ook allemaal als
postmodern gekenmerkt moeten worden, weet ik niet. Wellicht moeten we ook hier
andere noemers gaan inzetten om deze teksten poëticaal te duiden: vooral de
combinatie van absurdisme, irrationaliteit, visualiteit en ethiek in deze romans is
intrigerend. Een vergelijking maken tussen wat zich voordoet in proza en poëzie en
aangeven hoe lezers daar op in kunnen spelen lijkt me dan ook een
voor-de-hand-liggende stap voor verder onderzoek.
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Eindnoten:
1 In het tijdschrift Nieuwzuid, Driemaandelijkse discursieve machine voor cultuurkritiek en
amusement (2003) verschijnt binnenkort mijn artikel over een postmoderne lectuur van de
modernistische (en vaak als traditioneel beschouwde) dichter R.M. Rilke, in het bijzonder van
zijn ‘Achtste Elegie’. ‘Nieuw en oud’ zijn niet als objectieve termen te hanteren, zo moge blijken
uit dit interpretatieve betoog.
2 Dat het gevaarlijk is een dichtregel uit de context te trekken ter illustratie van een kritisch betoog
bleek uit manipulaties van Nijhoffs regels ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. Het slot van de
regel ‘Er staat:’ waarna de uitleg volgt, wordt er meestal niet bij geciteerd. Het geknipte citaat
blijkt ook hier misleidend. Deze dichtregel behoort tot de epiloog van een gedicht en staat in een
context van andere regels: ‘In de straten / Waar Pornschlegel reed was het alsof hij reed. /
Allemaal delen van een geheel dat ontbreekt. / En dan: een bijl gloednieuw kan wonderen doen’.
(1988; 83). De geciteerde regel hoeft niet poëticaal geduid te worden, maar kan ook een uitspraak
zijn over de gemoedstoestand of het perceptievermogen van de rijdende Pornschlegel.
3 Mijn kritiek op dit punt is dezelfde als de kritiek geformuleerd door Jef Bogman in het laatste
nummer van Nederlandse Letterkunde. Ook hij twijfelt aan ‘het diepste referentiële niveau’ van
modernistische poëzie. Zie: ‘Eenheid zonder centrum’.
4 In de epiloog op hun essaybundel lijken Vaessens en Joosten meer aan dit standpunt tegemoet
te komen, maar uiteindelijk wijzen ze toch op het periodiserende element van hun onderneming:
‘we probeerden bepaalde tijdgebonden conventies die het leesgedrag (de)reguleren te bundelen
en als een literair concept aan te merken’ (249).
5 S. Dresden beschreef een soortgelijk standpunt al aan het begin van zijn carrière, toen hij zich
opwierp als existentialistische literatuurbeschouwer die zich verzette tegen de traditionele filologie:
‘Wij menen, dat het voor een werkelijk aesthetische beschouwingswijze geen zin heeft de
kunstwerken in historisch perspectief te bezien’. (1946; 37)
6 Deze term deconstructie wordt door Joosten en Vaessens omzeild, maar lijkt mij nauwkeuriger
dan de term postmodernisme, die teveel aan periode en teksteigenschappen verbonden blijft.
7 Lineair staat tegenover circulair of ‘spatieel’. Vgl. Bronzwaers zogenoemde spatiële lezing van
de debuutbundel van Paul Bogaert in De Gids 1998.
8 Vgl. Mijn artikel over de coherentie-eis als meest dominante leesconventie van de twintigste
eeuw. In: Ad Zuiderent en Evert van der Starre, De tweede gisting, Over de compositie van
dichtbundels, Amsterdam 2001, p. 75-89.
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L'Intertextualité sans peine?
Michael Riffaterres poëzieanalyse en zijn receptie in de
*
neerlandistiek (II)
Pierre Geron
1. Riffaterres literaire credo
Na haar laatste uitlatingen over intertekstualiteit in La révolution du langage poétique
(1974) achtte Julia Kristeva een verdere uitbouw van het concept overbodig. Geen
vijf jaar na die laatste ‘officiële’ bijdrage deed Michael Riffaterre zijn intrede op het
toneel van de intertekstualiteit. Deze in de VS werkende Franse semioticus wierp
zich al snel op als een hoofdfiguur voor de latere ontwikkeling van de notie. Hij liet
haar een sleutelrol spelen in zijn benadering van literaire (vooral poëtische) teksten.
Ook heeft hij aan het toen nog vage denkbeeld een zekere werkbaarheid verleend.
Door hun inspirerende kracht zouden zijn geschriften op hun beurt de eerste schakel
worden van een ketting. Voor we naar die ketting in de neerlandistiek kijken, is het
verstandig om stil te staan bij Riffaterres uitgangspunten.

1.1 Omtrent het ontstaan en het lezen van teksten
Wil men Riffaterre aan een stroming in de literatuurwetenschap hechten, dan kan
hij beter in het structuralistische dan in het poststructuralistische veld ondergebracht
worden. Er zijn immers bepaalde verschillen die het mogelijk maken een scheidslijn
te trekken tussen Riffaterre en het poststructuralisme. Hun visies op het verschijnsel
tekst stemmen bijvoorbeeld niet met elkaar overeen. Riffaterre gelooft in de uniciteit
van elke tekst. Hij ziet elke creatie als een volkomen apart tekensysteem dat op
zichzelf begrepen moet worden. Een tekst is als een organisch geheel te benaderen
dat volgens eigen principes fungeert. Al ontkent Riffaterre niet elke wisselwerking
tussen teksten onderling - integendeel -, hij spitst zich vooral toe op de tekst als
zelfstandige productie. In de tekst liggen alle sleutels vervat die de ontcijfering ervan
mogelijk maken. Vandaar dat de lectuur van een tekst door Riffaterre met de
uitvoering van een partituur vergeleken kan worden.
Behalve aan de boodschap zelf hecht Riffaterre belang aan de ontvanger van die
boodschap, de lezer. Men zou zijn benadering van de tekst haast als
fenomenologisch kunnen kwalificeren. Zo schrijft hij: ‘le phénomène littéraire n'est
pas seulement le
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texte, mais aussi son lecteur et l'ensemble des réactions possibles au texte - énoncé
et énonciation’ (Riffaterre 1979a: 9). De andere polen van het communicatieschema
van Jakobson worden ondergeschikt gemaakt aan de twee componenten bericht
en ontvanger. Zowel de auteur als de realiteit - of context - worden door het
voorstellingsvermogen van de lezer opgeroepen en leiden als zodanig een zuiver
virtueel bestaan: ‘la réalité et l'auteur sont des succédanés du texte’ (Riffaterre
1979a: 10).
De auteur vervult in Riffaterres opvatting niet meer dan een functie van encoder.
Hij laat in de zinnen sporen na die de lezer boven water moet halen. De lezer wordt
opgedragen die aanwijzingen strikt te volgen. ‘Le texte est un code limitatif et
prescriptif’ (Riffaterre 1979a: 11), stelt Riffaterre. Dit betekent dat je, als lezer, niet
vrij bent; je dient de partituur trouw te volgen. Die vrijheidsbeperking steekt af
tegenover de creatieve leesdaad van de poststructuralisten die (ogenschijnlijk) zowat
alles toelaten. Wat zit er dan achter die prescriptieve dimensie van de tekst? Met
andere woorden, hoe werken teksten volgens Riffaterre?
Net zoals Kristeva gaat Riffaterre ervan uit dat teksten vruchten van transformaties
zijn. Bij Kristeva zag men dat een heel brede waaier van ‘teksten’ (ook sociale feiten,
e.d.) als grondstof voor transformaties konden dienen. Bij Riffaterre vloeien teksten
uit de transformatie van een zgn. invariant voort: ze worden gegenereerd op basis
van een semantische kern. Een ander woord dat regelmatig in hetzelfde verband
valt is matrix. Er vinden in de loop van de tekstproductie transformaties plaats die
sommige kentrekken van dat semantische uitgangspunt (i.e. matrix of invariant) tot
complexere verbale gestaltes omvormen. Aan elke tekst ligt een zekere logica, een
geheel van tekstgrammaticale principes als het ware, ten grondslag. Het is opvallend
dat Riffaterres taalgebruik krioelt van termen ontleend aan de Transformationeel
Generatieve Grammatica. In dit opzicht dient er zich wel degelijk een
aanknopingspunt met Kristeva aan. Aan de hand van een gelijkaardig basisprincipe
(i.c. ‘la dyade oppositionnelle et son rapport à la non disjonction’) trachtte de Franse
semiotica immers rekenschap te geven van de verscheidene vormen die de matrix
door Le Petit Jehan de Saintré heen kon aannemen.
Die transformationele taal zegt veel over Riffaterres kijk op de tekst: net als zinnen
in de TGG een oppervlakte- en een dieptestructuur hebben, bestaan literaire
producten uit verschillende lagen. Het is alsof teksten een zwaartepunt hadden dat
niet aan de oppervlakte zelf opduikt, maar zich ergens anders bevindt. De tekst
zendt signalen uit die er de ontvanger attent op maken dat hij dieper moet gaan
zoeken naar andere tekstuele referenten. Literaire tekens verwijzen naar een op
een ander niveau gelegen ‘werkelijkheid’, waarvoor Riffaterre de term hypogrammen
gebruikt. Over het hypogram schrijft Riffaterre:
Au lieu d'essayer de postuler un hypogramme condensé en un seul mot
à seule fin de le découvrir dispersé et réparti le long d'une phrase sous
forme para- ou anagrammatique [net zoals De Saussure dat deed, P.G.],
je propose quant à moi, de le trouver dans les transformations lexicales
d'une donnée sémantique. (Riffaterre 1979a: 76)
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Dit betekent dat de verbale producten van die transformaties een verband blijven
houden met het semantische kerngegeven (invariant) waarvan ze afgeleid zijn.
Riffaterre voert de redenering zelfs zó ver door dat hij tot de conclusie van de
non-referentialiteit van de literaire taal komt:
La dérivation du texte à partir d'une donnée sémantique élimine la
référence des mots aux choses et la remplace par la référence des mots
à un système de mots ou à un système sémique situé en dehors du texte.
(Riffaterre 1979a: 82)
Het begrip hypogram is sterk verwant met dat van intertekst. Riffaterre definieert de
intertekst als:
A corpus of texts, textual fragments, or text-like segments of the sociolect
that shares a lexicon and, to a lesser extent, a syntax with the text we are
reading (directly or indirectly) in the form of synonyms, or even conversely
in the form of antonyms. (Riffaterre aangehaald in Allen 2000: 121)
En het hypogram is precies die vóórbestaande woordgroep die literaire betekenaars,
naast een concreet object, als (tweede) referent hebben. Literaire tekens komen
voort uit de oplossing van een hypogram en zijn daardoor nauw verbonden met die
onderliggende tekst. Hypogrammen schijnen dus van wezenlijk belang te zijn voor
de ontcijfering van teksten. Ze geven toegang tot de diepere dimensies van de tekst.
Een tekst kan inderdaad op verschillende niveaus gelezen worden. Nieuw is dit
niet: dit sluit aan bij de daarnet aangehaalde gedachte van lagen (of oppervlakteen dieptestructuur). Parallel daarmee onderscheidt Riffaterre twee belangrijke
waarnemingswijzen, die elkaar niet per se uitsluiten, maar chronologisch op kunnen
volgen: de sens en de signifiance of, in zijn Engelstalige geschriften, meaning en
significance. Hij typeert ze als volgt:
I shall speak of meaning when words signify through their one-to-one
relationship with non-verbal referents, that is, their reference to what we
know or believe we know as reality. I shall speak of significance when
these same words signify through their relationship with structural
invariants (no one-to-one relationship this time since there must be two
or more variants for one invariant). (Riffaterre 1980a: 625-626)
Twee manieren om te betekenen, twee manieren om te lezen. Op het niveau van
de sens neemt de lezer aan dat de woorden op niet-verbale referenten doelen. De
tekst geeft als het ware een mimetische afspiegeling van een gegeven werkelijkheid.
Deze leeswijze is volstrekt lineair en streeft ernaar een eerste, globale interpretatie
op touw te zetten. Dit zoeken naar een eerste betekenis heeft voor de naam van
dat soort lezen gezorgd: Riffaterre noemt deze eerste fase de heuristische lectuur.
De linguïstische competentie van de doorsnee taalgebruiker volstaat wel om die
ontginnende lectuur te ondernemen. De lezer ontdekt een zekere logica die de tekst
een samenhang
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geeft. Op dezelfde manier komt hij bepaalde inconsequenties, inbreuken op die
tekstuele grammatica op het spoor. Die ongrammaticaliteiten (die hier niet in de
klassieke, linguïstische acceptie begrepen moeten worden) verstoren de lineaire
logica van de tekst en sturen zijn oppervlakkige eenduidigheid in de war. Ze staan
haaks op wat zich als de toonaangevende betekenis opdringt. Net als de top van
een ijsberg wijzen ze op een onderliggende massa intertekst. De
ongrammaticaliteiten sporen de lezer aan de grens van de sens over te steken.
Zodra de lezer de stap naar de laag van de signifiance heeft gezet, openbaart
zich een heel andere, ja, soms zelfs tegenstrijdige dimensie. De literaire tekens zijn
nu het mimetische stadium voorbij. Ze verwijzen naar andere (reeksen) tekens
waarmee ze nauw samenhangen (i.e. hypogrammen). Omdat ze tegen de tekstlogica
indruisen geven die tweeslachtige eenheden aan dat ze deel uitmaken van een
grotere tekstuele constellatie en daardoor aan een andere logica beantwoorden.
Achter dit tweeslachtige karakter kom je slechts door de tekst retroactief te lezen.
Door verbanden te leggen tussen de ongrammaticale delen onderling, en tussen
die delen en de intertekst die ze activeren, werp je een heel andere blik op woorden
die je in de heuristische lectuur anders opgevat had. Geleidelijk slaat de tekst
onvermoede richtingen in en wat op het eerste gezicht tamelijk eenduidig leek, blijkt
achteraf meerzinnig. Waar je in dit stadium mee bezig bent, is spelen met de
potentiële betekenissen die de bestudeerde tekst aan kan nemen. Vandaar dat
Riffaterre het over de hermeneutische lectuur heeft. In tegenstelling tot de
heuristische lectuur waar de linguïstische competentie volstond, wordt hier een
beroep gedaan op de literaire competentie van de lezer. De tekst wordt in dit opzicht
1
een esthetisch object dat volledig afhangt van de lezer zijn belezenheid, van hoe
de intertekstuele leeswijze toegepast wordt.

1.2 Interpretatieve klippen
Nu verdienen nog enkele schakels van Riffaterres theorie meer toelichting. Met de
term ongrammaticaliteit werd hiervoor meestal naar tekstuele bestanddelen verwezen
die het signaal gaven dat de tekst in een bredere intertekst verankerd is, het derivaat
is van een semantisch kerngegeven (de invariant). Riffaterre hanteert ook wel eens
een overkoepelend woord dat dat soort fenomenen dekt: de stijleenheid. Hij ziet de
stijleenheid als de basiseenheid van elke literaire productie. In La production du
texte schrijft hij:
Je définis l'unité de style comme une dyade aux pôles inséparables dont
le premier crée une probabilité et le second frustre cette probabilité, du
contraste entre les deux résultant un effet de style. (...) L'unité de style
ne peut se confondre avec les unités obtenues par une segmentation
normale, à savoir le mot et la phrase, et par conséquent elle ne peut être
qu'un groupe de mots (ou de phrases) reliés entre eux (entre elles)
autrement que par un rapport syntagmatique. (Riffaterre 1979a: 12)
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Onder deze brede noemer vallen preciezere stilistische figuren zoals de reeds
vermelde ongrammaticaliteit of de zgn. syllepsis. Ongrammaticaliteiten nemen een
beetje dezelfde positie in als aangetrouwde kinderen in een stamboom.
Aangetrouwde individuen spelen een rol in de familie, maar behoren niet helemaal
tot die structuur (de ‘koude kant’). Ze houden altijd een sterke band met hun eigen
familie, de oorspronkelijke structuur waar ze echt thuishoren. De genealogische
positie van schoonkinderen is dus tweevoudig. Ongrammaticale woorden vertonen
precies hetzelfde gedrag: ze zijn verwant met twee (of meer) soms totaal
verschillende referentiekaders. Daarmee stellen ze regelmatig de lezer voor een
dilemma: hij beseft wel dat die tekstuele elementen stoorzenders zijn binnen de
grenzen van de betekenis die ontworpen is bij de eerste heuristische lectuur. In die
zin is er sprake van noodzakelijke waarneming: de lezer kan gewoon niet om die
‘onregelmatigheden’ heen. Het dilemma bestaat er dan in te weten of hij al dan niet
rekening houdt met dat soms lastige inzicht: ofwel laat hij die niet passende woorden
opzettelijk links liggen (de tekst ‘Oost-Indisch’ lezen, als het ware), ofwel gaat hij op
zoek naar de ‘stamtekst(en)’ waaraan die passage(s) ontsproten is (zijn). Kiest hij
voor de tweede oplossing, dan krijgt hij te maken met verschijnselen als de
ambiguïteit en de daarmee gepaard gaande polyinterpretabiliteit van de fragmenten
in kwestie. Een ingrijpend hermeneutisch gevolg is dat wat als hoofdinterpretatie
gold sterk ondermijnd wordt door die dubbelzinnigheid - die op terugwerkende wijze
andere delen van de tekst ‘besmet’. De tekst dwingen in het keurslijf van één
overheersende betekenis doet geweld aan de semantische rijkdom van die tekst.
Soms zijn de tekst en de intertekst die erin opgeroepen wordt zodanig in conflict
dat het niet op te maken valt of de ene betekenis meer gerechtigd is dan de andere.
Riffaterre grijpt in dat soort gevallen naar het bij de poststructuralisten zeer geliefd
begrip van onbeslisbaarheid (indécidabilité).
Een schoolvoorbeeld van zo'n bron van onbeslisbaarheid levert de syllepsis. De
syllepsis kan eigenlijk als een specifiek soort ongrammaticaliteit getypeerd worden.
In deze stijleenheid worden twee onverzoenbare gebruikssferen van eenzelfde
lexicaal element verenigd. De syllepsis is een dubbel teken - meestal één enkel
woord - dat twee tegenovergestelde facetten belichaamt. Zo gaat de bepaling van
Riffaterre:
La syllepse consiste à prendre un même mot dans deux sens différents
à la fois, sa signification contextuelle et sa signification intertextuelle. La
signification contextuelle, c'est le sens que demande la fonction du mot
dans la phrase. La signification intertextuelle, c'est un autre sens possible
(...) que le contexte élimine ou négativise, parce qu'il lui est
grammaticalement et sémantiquement incompatible. (Riffaterre 1979b:
496)
Dat de syllepsis hand in hand gaat met de intertekstualiteit, kan men uit dit citaat
afleiden. Maar hoe ziet de verhouding tussen die noties er uit? En wat heeft Riffaterre
met intertekstualiteit exact voor ogen?
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In het verlengde van Kristeva, verwerpt hij de mogelijke gelijkstelling van
intertekstualiteit en bronnenstudie. Bij hem gaat het niet om de eerste de beste
verbanden tussen teksten: toespelingen en citaten bijvoorbeeld kúnnen van
intertekstuele aard zijn maar dat hoeft niet per se. Intertekstuele betrekkingen
ontstaan pas wanneer twee of meerdere varianten van eenzelfde matrix in botsing
komen met andere tekstuele eenheden. Zonder conflict tussen de contextuele en
de intertekstuele betekenis, is er geen sprake van intertekstualiteit. Verder merkt
men nog steeds hoe sterk het accent op de waarneming van de tekst wordt gelegd.
Dit blijkt duidelijk in Riffaterres definitie van het concept:
Intertextuality is a modality of perception, the deciphering of the text by
the reader in such a way that he identifies the structure to which the text
owes its quality of work of art. Like all structures, these are actualized in
the form of variants. (Riffaterre 1980a: 627)
2

Aangezien de afbakening van de intertekst helemaal afhangt van de belezenheid
en bekwaamheid van de lezer, komt die notie op losse schroeven te staan. Het
bezwaar van een elitaire tekstpraktijk is wel vaker gemaakt aan het adres van
Riffaterre. Eco levert onrechtstreeks kritiek op dat geïdealiseerde beeld van de lezer.
Het idee van de auteursintentie die uit gegeven hints zou blijken en voor het bestaan
van een tamelijk vaste betekenis zou pleiten, wordt eveneens aan de kaak gesteld.
Koster parafraseert Eco's standpunt als volgt:
As Eco acknowledges, the reader's codes (or encyclopaedic competence)
are (is) not necessarily the same as the codes or the competence the
author relied upon, and in that sense the interpretative route can never
mirror the generative one - interpretation is not just making a return trip
to an original position. Interpretation, just as translation, is never a matter
of reproducing meaning, it always is a matter of producing meaning.
(Koster 2000: 45)

1.4 Kritische kanttekeningen
Hoewel Riffaterres theorie en tekstpraktijk hoog staan aangeschreven, is zijn stelsel
op sommige punten niet helemaal waterdicht. Zo lijkt zijn min of meer impliciete
geloof in de mogelijkheid om canonieke interpretaties te ontwerpen, moeilijk te
verzoenen met een typisch poststructuralistisch begrip als onbeslisbaarheid - die
op de instabiliteit van de zin duidt. Vaak verwart Riffaterre zijn lezer door een
tussenweg te bewandelen tussen structuralisme en poststructuralisme.
Ook de bepaling van concepten kan voor problemen zorgen: ‘stijleenheid’,
‘ongrammaticaliteit’ en ‘syllepsis’ overlappen elkaar in grote mate. Riffaterre voert
graag nuances op waar zijn terminologie niet helderder van wordt. Allen komt tot
dezelfde vaststelling:
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Such an approach [als van Riffaterre, P.G.] tends to generate more and
more refinements to its key concepts. The attempt to follow his vision of
textuality and intertextuality is, indeed an experience in which key words
such as ‘matrix’ and ‘model’ tend to blend and merge into each other.
(Allen 2000: 120)
Die vaagheid brengt eveneens de wetenschappelijke waarde van de gebruikte
termen in het geding. Aan de intersubjectieve waarde van het begrip
ongrammaticaliteit kan er ook getwijfeld worden: het ontdekken van ‘ongrammaticale
woorden’ hangt immers af van de perceptie van elk subject. Zo zou haast iedere
lezer ongrammaticaliteiten kunnen induceren op basis van zijn persoonlijke taalgevoel
en zijn culturele bagage.
Het corpus waar Riffaterre zich over buigt kan evenzeer vragen oproepen. Hij
past zijn denkbeelden vooral op (proza)gedichten toe die duidelijk behoren tot de
hogere culturele vormen. Het netwerk van intertekstuele verwijzingen is in dat soort
creaties meestal heel hecht. Betekent dit nu dat alleen teksten met een uitgesproken
intertekstueel karakter tot de categorie van literaire scheppingen toegelaten mogen
worden? Valt literariteit volledig samen met intertekstualiteit of, met andere woorden,
is intertekstualiteit hét literaire teken bij uitstek? Zo'n stelling klinkt gewaagd en
reducerend. Toch komt intertekstualiteit overal voor in Riffaterres ontledingen en
vervult een cruciale functie in de meeste van zijn reflecties over literatuur.

2. Weerklanken van Riffaterre in de neerlandistiek
Dat die bedenkingen Riffaterres theorie niet van haar overtuigingskracht ontdoen,
bewijst de uitwerking van zijn stellingen in de Nederlandstalige literatuurstudies door
onderzoekers als C. Brackmann en W. Smulders of Anja de Feijter. Frappant is dat
Riffaterres werkwijze te pas komt bij de ontcijfering van vaak (maar niet altijd)
hermetische teksten met een uitgesproken intertekstueel karakter, zoals de
prozagedichten van Bordewijk of Luceberts debuutbundel Apocrief / de
analphabetische naam (1952). Het gaat in ieder geval om teksten die duidelijk
(hoog)literair gemarkeerd zijn.

2.1 Bordewijks prozagedichten intertekstueel bekeken
In hun bijdrage aan Mertens' en Beekmans bundel Intertekstualiteit in theorie en
praktijk (1990) buigen Brackmann en Smulders zich over drie prozagedichten van
Bordewijk: ‘Paaszonstraat’, ‘Nachtelijk spelevaren’ en ‘Elchanon Serre’. De
samenstelling prozagedicht verraadt, zo betogen ze in hun inleiding, op zich al de
tweeslachtigheid van het genre: het beantwoordt noch zuiver aan de regels van
poëzie noch

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

41
aan die van proza. Prozagedichten confronteren hun lezers met een eigenaardige
leeservaring waarin de traditionele houvasten (die poëzie of proza aanreiken) niet
langer toereikend zijn. In ‘gewone’ gedichten heeft de lezer enige vat op de
betekenisvorming dankzij de vorm en de lay-out. Dit gaat niet op voor het
prozagedicht waar de betekenis alleen op semantische gronden ontstaat. Het
impliceert dan ook dat de ‘zin’ in zulke teksten zeer compact is. De lezer moet uiterst
attent zijn op betekenisknopen die hem verder dan het louter mimetische niveau
zouden doorverwijzen (op ‘ongrammaticaliteiten’ om het met Riffaterre uit te drukken).
In navolging van Riffaterre zien Brackmann en Smulders het prozagedicht als een
soort spinnenweb waarbij de betekenis in de doorschemerende intertekst vervat
ligt. De ideale benadering van het prozagedicht kan alleen van intertekstuele aard
zijn.
Uit Frankrijk overgewaaid naar Nederland heeft het prozagedicht de
avant-gardistische connotatie behouden die het al in zijn Franse bakermat had
gekregen. Ook binnen Bordewijks oeuvre vervult het prozagedicht een experimentele
functie. Bordewijk heeft zich trouwens niet aan één genre gehouden, maar heeft
zijn literair project door verschillende stijlen, genres en thematieken heen
verwezenlijkt. Een afwisseling die kenmerkend is voor meer modernistische auteurs.
Brackmanns en Smulders' toepassing van Riffaterres model op ‘Paaszonstraat’
laat de relevantie en de hanteerbaarheid van die benadering sprekend uitkomen.
Van rechtstreekse verwijzingen naar andere prozagedichten is er in ‘Paaszonstraat’
geen sprake. De intertekst bevindt zich in dit geval eerder in de Bijbelse sfeer.
‘Paaszonstraat’ kan gelezen worden als het verslag van een bezoek van een ik aan
een straat waarvan de ‘echte’ naam - nl.
Paaszon-en-maan-en-alle-andere-feestdagen-feeststraat - meteen als onecht
overkomt. De ik beschrijft verder die ‘korte brede straat’ (r. 14) waar een gracht door
loopt en die opgesmukt is met twee rijen ‘dikgestamde en kleingesnoeide’ platanen.
Eigenaardig genoeg loopt die straat die een eerder stedelijke indruk maakt, uit op
een weiland met ‘aan de horizon de toren van een molen, reuzig en zwart’ (r. 9-10).
De huizen lijken ook allemaal op elkaar: hun kleur is ‘tabakbruin of van dat
donkerrood van vuur dat smeult door mist’ (r. 12-13). Ook zie je geen balkons aan
die huizen, alleen maar ‘erkers met het glas in lood, erkers als kleine bidkapellen’
(r. 17). Een ander opmerkelijk kenmerk van die straat is dat zij er helemaal verlaten
uit ziet. De anonieme inwoners (cf. ‘er staat geen naambord op de deur’ r. 21-22)
‘hebben aan hun uitzicht, aan hun huis, en aan zichzelf genoeg’ (r. 23-24). Tegen
dat homogene decor steekt er één huis af ‘van schitterend witte kalksteen’ (r. 25).
De gevel ervan ‘toont de hele bijbel op een vel, met alle Boeken’ (r. 26-27). In de
top staat de Openbaring. De ik vraagt zich af of dit het huis van God zou kunnen
zijn. Is het zo, dan heeft hij ‘hem toch wel zeer dicht genaderd’ (r. 33-34). In het
laatste zicht dat de ik van de Paasfeeststraat heeft wordt de straat verhuld in ‘de
voorhang van een regen, loodrecht neergedaald’ (r. 37).
Als lezer heb je snel door dat een mimetische lezing niet vol te houden is. De
tekst wemelt van de elementen die een realistische voorstelling zonder meer
dwarsbomen. Je stoot met andere woorden op ongrammaticaliteiten die je aanzetten
het
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niveau van de sens te overstijgen. De ‘echte naam’ van de straat is daar een
schoolvoorbeeld van. Zodra Brackmann en Smulders al die ongrammaticaliteiten
in kaart hebben gebracht gaan ze, trouw aan Riffaterres richtlijnen, op zoek naar
de hypogrammen die achter die vals klinkende items schuilgaan. Ver hoeven ze
niet te zoeken om te ontdekken dat de meeste van die inbreuken op het referentiële
kader naar de Bijbel teruggaan. Daarnaast komen de twee onderzoekers een
mogelijke verwantschap op het spoor met Nijhoffs Het uur U, dat ook gerekend kan
worden tot het register van de ‘vreemde straatbeschrijvingen’. De volgende stap
bestaat er dan in de matrix of invariant te vinden waar de ongrammaticaliteiten
varianten van zijn. In deze fase moet de interpretator tot het semantische zwaartepunt
van de tekst doordringen. Die kern kan opgevat worden als de gemene deler van
al de ongrammaticaliteiten. Met die operatie zit men volop in de hermeneutische
lectuur. Met die straat is er beslist iets surrealistisch - of beter iets bovennatuurlijks
- aan de hand. Talrijke elementen die in de vorige alinea aangestipt zijn, bevestigen
dat. Net als de Bijbel als ‘het Boek der boeken’ geldt, kan die straat als de Straat
der straten gezien worden. En in die Straat staat dat vreemde huis centraal met zijn
verblindende gevel die de hele Bijbel aanschouwelijk maakt. Dat huis ont- en verhult
God tegelijk. Het straalt een licht uit dat de ogen van de ik opent en tevens verblindt.
Zo staat het hele gedicht onder het teken van ‘verborgen openbaring’, besluiten
Brackmann en Smulders. De vertroebeling van het laatste gezicht op de straat door
‘de voorhang van een regen’ brengt ten slotte ook die kerngedachte in beeld.
In deze eerste exemplarische toepassing van Riffaterres model hebben de twee
onderzoekers de interpretatieve dimensie nogal beperkt gehouden; die wordt wel
meer aangesproken in het vervolg van hun bijdrage met de analyse van ‘Nachtelijk
spelevaren’ en ‘Elchanon Serre’. Daarbij blijven Brackmann en Smulders Riffaterres
stapsgewijze benadering als leidraad gebruiken. Hier en daar wordt dat stramien
opgesierd met uitweidingen die de inzichtelijkheid verhogen. In het bestek van dit
artikel kan er echter niet verder ingegaan worden op die twee Riffaterriaanse
lezingen.
Met die theoretische en praktische voorstelling van Riffaterres model maken
Brackmann en Smulders twee punten duidelijk: ten eerste levert hun stuk een treffend
bewijs van het feit dat bij Riffaterre hanteerbaarheid en inzichtelijkheid elkaar niet
uitsluiten. Binnen tweeëntwintig bladzijden weten ze het prozagedicht als genre, de
plaats van het prozagedicht in Bordewijks oeuvre en Riffaterres stelsel in theorie
en praktijk voor te stellen. Lange theoretische voorredes zijn hierbij klaarblijkelijk
niet nodig om snel en efficiënt aan de slag te kunnen. Brackmann en Smulders
passen Riffaterres bijna kant-en-klare model moeiteloos toe op Bordewijks
prozagedichten. En hun analyse komt overtuigend over: met de intertekstuele loupe
gelezen openbaart zich de semantische rijkdom van de aanvankelijk duistere teksten.
Ten tweede zou de relevantie van hun lezing Riffaterres standpunt over het
prozagedicht bevestigen: die beweert namelijk dat prozagedichten alleen goed te
doorgronden zijn als ze intertekstueel benaderd worden.
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2.2 Intertekstuele sleutels voor Luceberts poëtische sloten
Een even orthodoxe toepassing van Riffaterres model komt bij Anja de Feijter niet
voor. Haar benadering van Luceberts poëzie vermengt structuralistische
uitgangspunten met intertekstuele opvattingen. Van meet af aan kondigt ze de
hybride aard van haar methodologie aan. Zo staat er in de flaptekst van de
handelseditie van haar proefschrift:
Tekstinterne analyse wordt door intertekstueel onderzoek aangevuld. De
gedichten worden geanalyseerd aan de hand van Roman Jakobson en
als de belangrijkste interteksten voor Lucebert worden de Joodse mystiek
of Kabala en het oeuvre van Hölderlin aangewezen. (De Feijter 1994)
Riffaterres theorie wordt als aanvulling op de beperkingen van een louter
structuralistische ontleding van Apocrief/de analphabetische naam ingezet.
De Feijter voert ook enige selectie door in de items die ze van Riffaterre overneemt.
Terwijl ze bijvoorbeeld het begrip interpretant hoog in het vaandel heeft, besteedt
ze minder aandacht aan het concept van ongrammaticaliteit. Het begrip interpretant
is ontleend aan Charles S. Peirce die het als een bemiddelende instantie tussen
teken en object definieert. De interpretant vervult als het ware dezelfde functie als
een go-between die de communicatie tussen twee personen bewerkstelligt. Met
een ietwat schetsmatig voorbeeld benaderd: in een gedicht van Lucebert staat een
onmiskenbare referentie aan de Kabala. Alleen ben je zelf met die esoterische leer
weinig bekend. Een naslagwerk openslaan is dan de meest voor de hand liggende
reflex. Het encyclopedische artikel dat het verband tussen de Kabala en Luceberts
gedicht toelicht, werkt dan als interpretant. En zo is de kern van sommige teksten
alleen bloot te stellen ‘si l'interprétation du texte à la lumière de l'intertexte est fonction
3
de l'interprétant’. Dat de notie interpretant een pijler van De Feijters onderzoek
vormt, blijkt uit de volgende stelling:
Het fundament van mijn onderzoek vind ik in een definitie als deze
omschreven: zoeken naar interpretanten voor tekens in gedichten van
Lucebert komt neer op het met behulp van die interpretanten de inhoud
van tekens van Lucebert vertalen en zo ons begrip ervan vergroten. (De
Feijter 1987: 51)
Na een kritische bespreking van hoe Riffaterre literaire producties als intertekstuele
knooppunten concipieert en van de tekstpraktijk die hij van zijn basisstellingen afleidt,
sluit De Feijter een stuk van 1987 af met een beknopte analyse van Luceberts
bekende ‘Overhandig mij brekend’ - een gedicht dat in de derde bundel van de
Vijftiger De Amsterdamse school (1952) verscheen. Haar lectuur van het gedicht
berust grotendeels op het ophelderen van één woord/teken (nl. honderdman, r. 13)
dankzij een interpretant die ze bij Hölderlin opdiept, met name in diens Hyperion
oder Der Emerit in Griechenland. Het feit dat er honderdman en niet centurio staat,
4
stelt de lezer

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

44
voor een geval van noodzakelijke intertekstualiteit. De collocatie hundert Arme legt
Hölderlin met name zijn twee helden twee maal in de mond. Het verband tussen
Luceberts gedicht en de sluimerende stof uit Hyperion staat nu als een paal boven
water. Waarin vergroot Hölderlins roman dan ons begrip van dat (in de context)
duistere woord en van die overigens hermetische regels? Hyperion verwijst de lezer
door naar de klassieke mythologie en meer bepaald naar de titanen- en gigantenstrijd
(waarbij Zeus op de steun van nota bene drie honderdarmige reuzen kon rekenen).
Die omweg via die mythologische stof legt de nodige grondslag om een
hermeneutisch proces aan de gang te brengen. Voor ze haar in een mythologisch
licht gestelde lectuur uit de doeken doet komt De Feijter tot de conclusie:
Kijkt U hoe deze Hölderlin-interpretant met terugwerkende kracht van
invloed wordt voor de betekenis van meer gedichtelementen dan alleen
de honderdman. (De Feijter 1987: 58)
Merkwaardig genoeg staat er ‘Hölderlin-interpretant’ en niet ‘Hölderlin-intertekst’.
Wanneer De Feijter met poëzie van Lucebert bezig is valt de term ‘interpretant’
vaker dan ‘intertekst’. Wellicht komt dit door het hermetisme dat die poëzie kenmerkt:
‘interpretatie’ zou in dit geval altijd voorafgegaan moeten worden door ‘poging tot...’.
Een interpretant biedt juist hulp bij de (pogingen tot) ontcijfering van Luceberts
poëtische code terwijl de notie van ‘intertekst’ diepere - meer positieve - gelijkenissen
veronderstelt tussen de twee betrokken teksten. Een tekst(fragment) en zijn intertekst
stammen immers af van eenzelfde invariant/matrix. Waarschijnlijk doet De Feijter
geen beroep op het begrip intertekst omdat er moeilijk te verdedigen valt dat
‘Overhandig mij brekend’ en Hölderlins Hyperion op dezelfde matrix teruggevoerd
kunnen worden.
Verder zorgde De Feijter in 1991 voor het hoofdstuk ‘Poëzieanalyse’ in de
algemene studie onder redactie van Peter Zeeman: Literatuur en context: een
ste

inleiding in de literatuurwetenschap. Daarin stelt ze de 20 -eeuwse poëzieanalyse
voor als een ketting met drie hoofdschakels: Jakobson als spreekbuis van het
formalisme/structuralisme, Lotman en het semiotisch structuralisme, en Riffaterre
met zijn blikverruimende intertekstuele analyse. Deze bijdrage heeft de grote
verdienste Riffaterres theorie in te bedden in een bredere stroom van theorievorming
dan alleen die omtrent de intertekstualiteit: Riffaterre als weerklank t.o.v. Kristeva
maar ook als bijschaver van een (soms te eng) structuralistische poëziebenadering.
Met zinnen als deze trekt De Feijter de lijn door tussen Riffaterre en zijn voorgangers:
Het onderscheid tussen praktische en poëtische taal dat Jakobson tot
zijn uitgangspunt maakt en dat Lotman in de vorm van het onderscheid
tussen natuurlijke taal en secundaire taal handhaaft wordt ook door
Riffaterre gekozen als vertrekpunt van zijn theorie. (De Feijter 1991: 88)
Voortredenerend komt Riffaterre inderdaad tot de stelling dat de in de praktische
taal gangbare mimetische functie in de poëtische taal ernstig gestoord wordt. De
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Feijter wijst dan op wat Riffaterre als een centraal gevolg aanziet van die
anti-referentialiteitsthese: met name, de indirecte wijze waarop de signifiance tot
stand komt en de omweg-gedachte die zich dan in de tekstpraktijk opdringt.
Naast het concept interpretant - waar ik hier niet verder op inga - staat De Feijter
in het vervolg van haar artikel vooral stil bij het denkbeeld hypogram en de
onderverdeling ervan in potentiële en actuele hypogrammen. Wat dat onderscheid
inhoudt wordt meteen duidelijk aan de hand van de illustraties die ze aanbiedt. Haar
eerste voorbeeld van potentieel hypogram kan als volgt worden samengevat: in de
volgende versregels uit ‘De Zelfmoordenaar’ (van Piet Paltjens) wordt twee maal
gezinspeeld op het idioom ‘zo wit als een doek’.
'tiv Zag van schrik zóó spierwit
Als een laken, wen dit
Reeds een dag op het gras ligt te bleeken

De vervanging van doek door laken zorgt als het ware voor een uitvergroting van
het schrikgevoel. De andere referentie aan het idioom schuilt in het werkwoord:
‘bleeken’. Zo wit als een doek doelt namelijk op de bleekheid van iets of iemand.
De natuurlijke taal fungeert enigszins als een reservoir vol stukken intertekst in
aanleg. Vaak duiken potentiële hypogrammen niet letterlijk op maar eerder in de
vorm van varianten - zoals in dit geval.
Een schoolvoorbeeld van een actueel hypogram vindt De Feijter bij Bloem wiens
gedicht ‘De Ledige’ begint met deze regel: ‘Eén zomer en één herfst vroeg Hölderlin
/ Om de gerijpte zang in aan te heffen...’ Is het mogelijk om nog meer met de deur
in huis te vallen? De Feijter citeert Hölderlins ‘An die Parzen’: ‘Nur Einen Sommer
gönnt, ihr Gewaltigen! / Und einen Herbst zu reifen Gesange mir...’ Bloems gedicht
is pas goed te doorgronden wanneer Hölderlins ‘An die Parzen’ ernaast gelegd
wordt. ‘An die Parzen’ vat De Feijter als interpretant op die het semantisch potentieel
5
van ‘De Ledige’ zich optimaal laat ontplooien . In een paar regels trekt De Feijter
een contrastieve parallellie tussen Bloems sonnet en het Hölderliniaanse hypogram:
Zoals Hölderlin aan de Parcen vraagt om nog wat tijd voor een gerijpt
gezang, opdat hij, wanneer hem het heilig gedicht gelukt is, rustig kan
sterven, zo stelt Bloem zich zíjn bede aan het lot voor. De dichter acht
zijn hart leeg en is van mening dat het gebrek aan liefde zijn leeg hart
dagelijks deed sterven. Zou hij een bede tot het lot richten, dan zou deze
luiden: wil dit leeg hart nog eenmaal vullen. [...]
Het sterven waarover Bloem spreekt, krijgt voor een belangrijk deel zijn
betekenis door de relatie met de intertext, door het contrast dat Bloem
tussen zich zelf en Hölderlin tekent. Terwijl in Hölderlins gedicht sprake
is van de dood in de zin van het einde van het leven dat onder een
bepaalde voorwaarde verzoend aanvaard wordt, is in Bloems gedicht
sprake van daaglijks sterven als beeld voor een leven met een leeg hart.
(De Feijter 1991: 93)
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Wat ook goed uitkomt in dit voorbeeld is het niet geringe aandeel van het
doorklinkende hypogram in de interpretatie van de tekst die men voor zich heeft
liggen. Dat interpretatief vermogen is niet zozeer aanwezig in potentiële
hypogrammen.
Dat De Feijter zich Riffaterres ideeën grondig maar niet klakkeloos toegeëigend
heeft, hoop ik hier duidelijk te hebben gemaakt. Haar schetsen van Riffaterres
tekstbenadering zijn doelgericht en inzichtelijk: ze verliest zich niet in al te zware
theoretische beschouwingen en heeft de praktische implicaties van die theoretische
uitgangspunten goed voor ogen. Aan het interpretant-concept kent ze een hoge
heuristische en hermeneutische waarde toe en ze roept het uit tot één van de pijlers
waarop haar lectuur van Apocrief / de analphabetische naam rust. Misschien legt
ze ook een te groot gewicht op dat instrument: een Lucebert-lezer als Gert de Jager
meent dat de consistentie van Luceberts teksten sterk lijdt onder dergelijke
interpretaties die volledig in het licht worden gesteld van een (vermeende)
interpretant/intertekst.

2.3 Weerstand aan de intertekstuele verleiding
Uit Gert de Jagers artikel Spoken in de dwaaltuin spreekt perplexiteit omtrent de
heersende intertekstuele lectuur van Luceberts poëzie. Hij waarschuwt tegen ‘de
verleidingen van de intertekstualiteit’ waardoor het gedicht kost wat kost op de leest
van de intertekst geschoeid wordt. Die vorm van hermeneutische geweldpleging
zou volgens De jager aanwezig zijn in een niet gering aantal bijdragen aan de
Lucebertexegese. Toch houdt De Jager geen pleidooi voor een totale verwaarlozing
van de intertekstuele leeswijze; hij komt op voor een beredeneerd gebruik van
intertekstuele vondsten.
In de studies die als interpretatieve respons op Luceberts uitdagende poëzie zijn
gekomen staat De Jager vooral stil bij Oegema's Lucebert, mysticus. Oegema
gebruikt een overwegend biografisch perspectief om Luceberts gedichten te
verhelderen. Dat boek schijnt voor de meeste Lucebertologen van grote betekenis
te zijn: het wordt als een soort synthese van de bevindingen van Oegema's
voorgangers aangezien. Toch heeft Lucebert, mysticus, zo betoogt De Jager, een
gebrek met de voorafgaande studies gemeen: de neiging om de achterhaalde
intertekst als enig spilpunt van hun interpretatie te laten werken. Zijn argwaan
tegenover de ban van de intertekst verwoordt De Jager als volgt:
Die bezwaren komen voort uit de manier waarop Oegema andere teksten
dan de gedichten zelf bij zijn analyses betrekt. In dat opzicht verschilt hij
weinig van zijn voorgangers Cornets de Groot en De Feijter. Evenals zij
is hij ervan overtuigd dat hij een cruciale ‘intertekst’ heeft ontdekt en
interpreteert hij vervolgens de poëzie in het licht daarvan. In deze
interpretatieve traditie vormt de mate waarin het gedicht overeenkomt
met een tekst buiten het gedicht het doorslaggevend argument voor een
bepaalde lezing - en niet zoiets als de interne coherentie van het gedicht
[...]. (De Jager 2001: 6)
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Hoe hij afstand neemt van die uit koers geraakte interpretaties, laat De Jager zien
door verschillende ‘gevestigde’ interpretaties van ‘De schoonheid van een meisje’
tegen het licht te houden.
Die praktische stap wordt voorafgegaan door een globale weergave van Riffaterres
6
opstelling . Behalve Riffaterres voorliefde voor intertekstuele omwegjes (die tot enige
semantische samenhang moeten leiden) onthoudt De Jager vooral Riffaterres
voorstelling van het gedicht als een ‘afgerond geheel’. Deze veronderstelling
impliceert twee dingen: ten eerste, dat de dichter het hoe en waarom van zijn literaire
onderneming kent en, ten tweede, dat er hoe dan ook een oordeel geveld zal worden
‘over het succes van diens onderneming: een kritisch moment’ (p. 7). En precies
dat esthetische aspect is vaak over het hoofd gezien door vele Lucebertologen die
voor een ‘hard-core’ intertekstuele aanpak hebben gekozen. De Jager betoogt dan
ook voor een soepelere houding van de lezer/onderzoeker:
Of een dichter nu streeft naar een eenheid of niet: aan een ordening in
versregels, strofen, gedichten, bundels ligt hoe dan ook een esthetische
opvatting ten grondslag. Op de poëtische wijze waarop de dichter zijn
tekst of teksten aanbiedt, moest het blijkbaar. De lezer krijgt een poëtische
orde in deze vorm en geen andere voorgezet. De motivering van dat
moeten is in de huidige intertekstuele onderzoekspraktijk enigszins uit
het zicht geraakt. (De Jager 2001: 8)
Dat De Jager daarmee niet per se de deur sluit voor elke vorm van intertekstuele
lectuur zal straks wel duidelijk worden.
Eerst wil ik laten zien hoe De Jager te ver doorgedreven intertekstuele
interpretaties op de helling zet aan de hand van bijvoorbeeld ‘De schoonheid van
een meisje’. Ik beperk me tot zijn bespreking van de eerste strofe.
De schoonheid van een meisje
Of de kracht van water en aarde
Zo onopvallend mogelijk beschrijven
Dat doen de zwanen

Oegema en zijn voorgangers herkennen in deze eerste regels een ‘onmiskenbare
allusie op de mythe van Leda en de zwaan’ (Oegema in De Jager, p. 9). Er is
inderdaad sprake van ‘zwanen’ en van een fraai meisje. Om deze hypothese te
staven voeren de Lucebertologen van de intertekstuele partij meer aanwijzingen uit
de twee volgende strofes aan. Op het fijne van hun argumentatie kan ik hier niet
ingaan.
Met de volgende elementen brengt De Jager die lezing aan het wankelen. Zeus
handelde in zijn eentje en niet in het gezelschap van meerdere zwanen. Hier staat
zwanen, in het meervoud. Ook het rustige karakter van het tafereel (de ontmoeting
tussen Zeus en Leda moet allesbehalve onopvallend zijn geweest) spreekt de
virtuele aanwezigheid van die mythologische achtergrond tegen. Het ritme is verder
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niet te verzoenen met die intertekstuele interpretatie. De openbaring van Zeus aan
Leda zou eerder een nerveus, gekweld ritme vereisen eerder dan ‘het statige en
7
betogende dat we nu aantreffen’ .
Wat stelt De Jager dan voor in plaats van dat overmatig intertekstuele
interpretatiemodel van Luceberts poëzie? In het voetspoor van Oversteegen pleit
hij voor meer aandacht voor ‘het beeldend vermogen’ waar de dichter op inspeelt.
Zo beeldt hij zich ‘ronddobberende zwanen’ in met ‘hun schoonheid die afhankelijk
is van de elementen en die tegelijkertijd toont; de zwanenhals die ook het attribuut
van een menselijk wezen kan zijn.’ Weliswaar associeert hij dat zwanen-beeld met
‘de oprechte poëet’, een metafoor die in de Duitse Romantiek zeer gangbaar was.
Met dat soort intertekstuele verbindingen heeft De Jager echter geen moeite omdat
8
ze niet indruisen tegen de consistentie van de strofe . De verschillende
betekenisimplicaties zijn goed met elkaar te verzoenen.
Het misverstand omtrent de intertekstuele inslag van Luceberts poëzie (en van
de meeste dichters) voert De Jager terug op het verlenen van verkeerde intenties
aan de auteur. Al te vaak wordt het werk van Lucebert benaderd als een discursief
samenhangend betoog. Een betoog over de Kabbala, zijn opvattingen over de
mystiek, noem maar op. Veel te ‘intellectualistisch’ allemaal, beweert De Jager:
‘Lucebert is geen proefschriftschrijver op een alfa-faculteit, [die] bij de gratie van
een bibliotheek [existeert].’ (p. 15). Tegenover die te academische voorstelling van
de scheppingsdaad van de Vijftiger stelt De Jager vooral het visionaire van Luceberts
dichterschap. Het frequent oproepen van visies wijst zijns inziens op de juistheid
van deze hypothese. Daarmee bevestigt hij nog eens de voorrang van het gedicht
als zelfstandige poëtische eenheid die gekneed wordt volgens vormprincipes:
Dat gedicht was de tekst waar het [om] ging op dat moment: dat was de
tekst die voor hem lag, geschreven moest worden en aan zekere
vormprincipes moest voldoen. Jegens het hele universum van interteksten
zal Lucebert, vanuit zijn doelstelling als gedreven dichter, niet veel meer
dan een onsystematisch opportunisme hebben gevoeld. (De Jager 2001:
16)
Hoe dwalingen die voortvloeien uit die intertekstmanie rechtgezet kunnen worden,
laat De Jager zien aan de hand van de tweede strofe uit ‘Wij zijn gezichten’. Dat
gedicht heeft veel weg van een verslag van een unio mystica. Toch weten
commentatoren als Oegema en De Feijter de vissen die in de tweede strofe
voorkomen maar met moeite in die mystieke context thuis te brengen. Daarvoor
doen ze een beroep op het zgn. Lilith-complex, dat in andere delen van Apocrief
nadrukkelijk aanwezig is (in de Lente-suite voor Lilith, met name). Lilith staat in de
joodse mythologische traditie voor het opstandige vrouwelijke evenbeeld van Adam
dat door diens onrechtvaardige behandeling tegen hem in opstand kwam. Vaak
wordt ze met een duivelse godin geassocieerd en krijgt ze de zee en de maan als
voornaamste attributen. Aangezien Lucebert in de Lente-suite... Lilith van kieuwen
voorziet lijkt ze al meer op een vis en kan ze aanwezig worden geacht in de tweede
strofe
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van ‘Wij zijn gezichten’. Alleen, werpt De Jager tegen, ‘nergens in de tekst, waarin
met name veel sprake is van “licht”, “dood” en “steen”, wordt de aanwezigheid van
concrete personages gesuggereerd: er zijn alleen de “ik” en de “wij” aan wie zekere
lotgevallen overkomen’ (De Jager 2001: 17). De Jager vindt zijn uitweg in een vrij
letterlijke interpretatie van de metaforiek die Lucebert in deze mystieke context
creëert. Er staat: ‘Vissen die stil zijn als het gezicht dat / Alleen is’. En verder nog:
‘Ik ben / Veel van steen en vaag als / Vissen in watervallen’. In het eerste beeld
heeft men met ‘stille vissen’ te maken. Het waarom van die stilte vindt in het tweede
beeld zijn verklaring: die vissen bevinden zich in watervallen en zijn daarmee het
object van een overweldigende ervaring. Net als de mysticus weten ze niet precies
wat ze overkomt. Zowel de ik als de vissen verkeren dan ook in een zekere vaagheid.
Vaagheid die voor het beeld van de ‘vissen in watervallen’ niet eens zó figuurlijk
hoeft te worden opgevat: de woelende waterspiegel vertroebelt ook echt het zicht
op de vissen. Na deze afdoende demonstratie van Luceberts visionaire
zeggingskracht besluit De Jager zijn paragraaf met deze woorden: ‘Bij Zeus en
Jahweh is veel mogelijk, maar een zoutwaterwezen als Lilith in een waterval?’ (p.
18)
Nu blijft de vraag: welk soort intertekstuele verbanden mogen in De Jagers ogen
dan wel gelegd worden? Als een aanzet van antwoord hierop bedient De Jager zich
van een associatie die hem te binnen schoot toen hij een advertentie voor een boek
met als titel Spoken in de dwaaltuin (1958) en Luceberts Oogsten in de dwaaltuin
(1981) naast elkaar legde. Speculaties over een eventuele beïnvloeding van Lucebert
door Spoken in de dwaaltuin wil De Jager meteen in de kiem smoren. Spoken in de
dwaaltuin behoort tot de zgn. triviaalliteratuur en beschikt verder over weinig literaire
troeven die Lucebert hadden kunnen aanlokken. Toch maakt De Jager melding van
een merkwaardig feit in de plot: in Spoken in de dwaaltuin treft men een baron en
zijn zoon aan die zich interesseren voor tovenarij en allerlei duistere wetenschappen.
Vooral de zoon houdt er veel belangstelling op na voor de Kabbala! En sterker nog,
‘zijn erotische wensdroom [is] een ontmoeting met de duivel in de gedaante van
een zeer mooie vrouw, Lilit (sic) genaamd.’ (p. 20) Toeval of juist geen toeval?
De Jager onderscheidt vervolgens drie mogelijke reacties op zo'n potentieel en
- toegegeven - verleidelijk intertekstueel verband. De eerste, krampachtigste aanpak
herkent hij in een houding à la De Feijter die hij nogal karikaturaal en sarcastisch
kenschetst. Volgens hem zou De Feijter zich erg verheugen op die vondst omdat
daarmee aangetoond kan worden dat Lucebert zijn dialoog met de Kabbala nooit
onderbroken heeft. Ze zou er zelfs alles aan doen om Luceberts tweede debuut zo kan Oogsten in de dwaaltuin beschouwd worden - in het licht van de kabbalistische
intertekst te stellen. De Jager gaat dan over naar een tweede ‘meer ontspannen’
benadering: die wordt door Riffaterre vertegenwoordigd. Riffaterre zou betogen dat
die gelijkenissen eigenlijk niet zo verwonderend hoeven te zijn: op literair-historische
gronden kunnen ze gehecht worden aan eenzelfde ‘onderstroom in de cultuur van
het midden van de twintigste eeuw’ (p. 20). Die interesse voor esoterische velden
als de Kabbala was toen gangbaar in zekere culturele krin-
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gen. Intertekstuele verbanden zou hij bovendien niet te pas en te onpas leggen:
alleen wanneer er echt voldoende aanwijzingen zijn zou hij de intertekstuele
interpretatiesleutel te voorschijn halen. De Jager sluit zijn essay af met de derde,
meest ontspannen houding ten aanzien van de intertekst - die hij zelf impliciet
onderschrijft. Die houding heeft J.L. Borges als spreekbuis. Waar de Argentijnse
schrijver voor gepleit heeft, is een vrije omgang van de lezer/schrijver met de teksten
die zijn leeswereld bevolken. Dit betekent dat de lezer/schrijver in zijn lees- of
schrijfervaring niet per se gebonden is aan een strak chronologisch tijdsverloop. Hij
kan teksten afkomstig uit diverse periodes en culturen door elkaar heen halen. Hij
slentert zowat rond in ‘de bibliotheek van Babel’ - een beeld dat Borges dierbaar
was. Op die manier wordt de associatieve leeswijze een bijna ludieke aangelegenheid
die niets dwingends inhoudt.
Een bedenking bij dat slot van De Jager: die hiërarchie tussen intertekstuele
‘correctheid’ en ‘incorrectheid’ gunt weinig ruimte voor nuancering. Met het
obsessionele karakter van De Feijters intertekstpraktijk valt het heus mee. Wat De
Jager hier verzuimt te vertellen is dat De Feijter een poging doet om Luceberts
teksten door het diafragma van de joodse mystiek en Hölderlin te bekijken. Natuurlijk
levert zo'n lectuur een specifieke versie van Luceberts poëzie op. Iets anders valt
nauwelijks te verwachten. Meer pretenties - de uiterste interpretatie vastleggen koestert De Feijter mijns inziens ook niet. Of Riffaterre altijd even ‘cool’ blijft als De
Jager hem hier opvoert kan ook in twijfel worden getrokken: de stelling dat
prozagedichten alleen fatsoenlijk te analyseren zijn via allerlei intertekstuele
omwegen, klinkt immers vrij radicaal. Even uitdagend is Riffaterres standpunt omtrent
de non-referentialiteit van de literaire taal. Strikt genomen is een beeld ook niet
figuurlijk op te vatten - wat De Jager wèl doet -, maar kan het beter aan gelijkaardige
metaforen ergens anders in de literatuur gerelateerd worden. Ten slotte, het
intertekstuele leesgedrag dat De Jager afleidt uit zijn lezing van Borges' Otras
inquisiciones (vertaald in 1981 als De cultus van het boek en andere essays), blijft
nogal vaag. De lezer wordt geacht zijn leesplezier te halen uit zijn behandeling van
teksten en interteksten. Wat die behandeling inhoudt? De Jager zegt het niet
9
duidelijk ; wat wèl tussen de regels opgemaakt kan worden is dat in de loop van
hun leesroute lezers items uit hun belezenheid op een informele manier onderling
verbinden. Die alternatieve intertekstuele houding suggereert wel een grote mate
van vrijheid in het trekken van parallellen. Maar zou die optie tot haar uiterste
gedreven dan niet leiden tot het verkiezen van de vrijheid en het leesplezier boven
de samenhang van de tekst? En precies voor die laatste houdt Gert de Jager een
pleidooi.

3. Besluit
Samen met Kristeva vormt Riffaterre een must voor al wie zich met intertekstualiteit
inlaat. Ook in de neerlandistiek wordt niet om hem heen gegaan: Brackmann

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

51
en Smulders, en De Feijter gebruiken zijn theorie als leidraad voor hun onderzoek.
Met hun ontleding van enkele prozagedichten van Bordewijk laten de eersten zien
hoe Riffaterres werkwijze benut kan worden. In tegenstelling tot Kristeva die niet
zelden een onthutste lezer met talrijke vraagtekens achterlaat, geeft Riffaterre
duidelijk aan hoe het volgens hem moet. Brackmann en Smulders wijzen daarmee
op een van de grote kwaliteiten van zijn gedachtegoed: de werkbaarheid ervan. Met
De Feijter wordt duidelijk dat Riffaterre ook in een bredere vorm gegoten kan worden:
als aanvulling op de tekorten van een louter structuralistische benadering doet hij
wonderen. Alhoewel zijn theorie een samenhangend geheel vormt kan ze ook
selectief ingezet worden. Zo geeft De Feijter een bijzonder gewicht aan het begrip
interpretant. Haar interteksten helpen haar aan Luceberts hermetische code
betekenis geven. De Feijter hanteert ze bijna als een gebruiksaanwijzing. Net zoals
met onbekende apparaten lijkt het evenwel bij haar wel eens fout te gaan: ze kan
de interpretatieve machine niet stopzetten en werkt haar hermeneutische reflecties
te ver uit. Het ontembare enthousiasme van Oegema en De Feijter bij het betreden
van de onverkende (dwaal)wegen van Luceberts poëzie, neemt De Jager flink op
de korrel. Hij verwijt ze Luceberts gedichten onder het juk te brengen van al te
eenzijdige interteksten. Daarmee verkrachten ze beelden die eigenlijk voor zichzelf
spreken, zo betoogt hij. Wat De Jager tevens in het geding brengt is de naar zijn
mening krampachtige neiging om zowat alles met omwegen via de intertekst te
willen verklaren. Die kritiek is ook deels gericht aan Riffaterre: al is zijn intertekstuele
tekstpraktijk effectief gebleken, voorzichtigheid is geboden. Bij al te fanatiek gebruik
van zijn omweggedachte komt het semantisch potentieel van een tekst niet aan zijn
trekken. Terecht wijst Riffaterre op de nauwe band tussen intertekstualiteit en
literariteit, maar even terecht waarschuwt De Jager tegen een verabsoluterende
gelijkstelling van de twee verschijnselen.
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Eindnoten:
* Dit artikel is een vervolg op ‘L'Intertextualité sans peine? Echo's van Kristeva's concept
intertekstualiteit in de Neerlandistiek (I)’. In: Nederlandse Letterkunde 8 (2003) nr. 4, p. 302-319.
1 Het begrippenpaar ‘artefact-esthetisch object’ werd geïntroduceerd door de Praagse structuralist
Mukařovský. Het artefact duidt het literaire werk in zijn (gefixeerde) materialiteit aan, terwijl het
esthetisch object op de realisatie van het artefact in het bewustzijn van de lezer doelt. (Vrij naar
Van Gorp 1991: 29)
2 Van de eveneens aan diffuusheid lijdende term intertekst geeft Riffaterre de volgende bepaling:
We must be careful to avoid the confusion between intertextuality and intertext that spoils most
of the studies newly born of the current craze for intertextuality. The intertext proper is the corpus
of text the reader may legitimately connect with the one before his eyes, that is the texts brought
to mind by what he is reading. This corpus has loose and flexible limits. (Riffaterre 1980a: 626)
3 Waar De Feijter trouwens een eigen draai aan geeft. Ze gaat - in navolging van Riffaterre - bij
Peirce en Eco te raad om een definitie van het begrip voor te stellen. Haar bepaling luidt als
volgt:
Interpretanten definieer ik als: tekens waarnaar de tekst van Lucebert verwijst en die getraceerd
zijn in teksten uit het comparatistisch corpus [i.c. bij Hölderlin en de Kabala]. (De Feijter 1987:
51)
Bij deze definitie worden twee polen betrokken, met name de tekst en de ‘intertekst’ - wat De
Feijter hier als ‘het comparatistisch corpus’ aanduidt. In zijn artikel Syllepsis brengt Riffaterre de
interpretant in een driehoeksrelatie onder. Zijn bepaling gaat als volgt:
[In gemedieerde intertekstuele relaties, P.G.] The reference of text to intertext is effected through
the intercession of a third text functioning as the interpretant that mediates between sign and
object. (Riffaterre 1980: 627) [Mijn cursivering]
Riffaterre illustreert vervolgens de werking van interpretanten aan de hand van een essay van
Derrida, getiteld Tympan. In dat essay bewerkstelligt Derrida de relatie tussen zijn eigen tekst
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en de intertekst van Mallarmé die hij voor de geest heeft door middel van een tekst van Leiris.
Dit Leiris-fragment treedt als bemiddelaar op die die twee aan elkaar vreemde teksten als het
ware in overeenstemming brengt. De interpretant vervult daarmee een ophelderende functie.
Die inzichtgevende rol is een punt waarop Riffaterres en De Feijters definities overeenkomen.
Dat is: een jong lustig paar dat al wandelend door het bos het lijk van de zelfmoordenaar ontdekt.
Over die uitbreiding van de rol van de ‘interpretant’ bij De Feijter verwijs ik naar voetnoot nr. 3.
Die uiteenzetting is nogal ‘to the point’ en houdt weinig rekening met andere aspecten van de
intertekstualiteit als breder, zelfstandig paradigma. Zo vangt de paragraaf aan met een nogal
reducerende gelijkstelling van het hele denkraam met één auteur, d.i. Michael Riffaterre, of erger
nog met één boek van die auteur: ‘Het begrip intertekstualiteit wist zich in de literatuurwetenschap
te vestigen dankzij de kwaliteiten van één boek: Semiotics of Poetry van de Amerikaanse romanist
Riffaterre’ (De Jager 2001: 6). Met deze apodictische uitspraak zaagt De Jager een van de dikste
poten onder het concept vandaan: met name de hele Kristeviaanse ‘voorgeschiedenis’.
Verder zou men in deze regels een toespeling kunnen herkennen op de echte naam van Lucebert,
Zwaanswijk, de dichter zelf. Daarmee zou de eerste strofe eerder in een poëticaal dan in een
mythologisch licht geïnterpreteerd kunnen worden.
In dat verband maakt hij het volgende verwijt aan De Feijter die in de tweede strofe [Maar ik
spel van de naam a / En van de namen a z / De analphabetische naam] de polemiek zou
bespeuren die Lucebert met de Kabbala zou aangaan: ‘De Feijters gedetailleerde kennis van
kabbalistische interteksten voert haar tot een selectieve waarneming die misschien aan veel
recht doet - maar niet aan het verwijde perspectief dat Lucebert hier kiest.’ (De Jager 2001: 14)
En het is ook niet verwonderend. Borges werkt niet als een litertuurwetenschapper die een
tekst-theorie volgens academische standaarden uiteenzet. De Jager begaat hier eigenlijk dezelfde
fout als de intertekstuele Lucebertologen: hij verweet ze teksten met een overwegend esthetische
functie als een academisch betoog te lezen. Dat doet hij echter ook met Borges' geschriften!
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Metrische vertalingen van Byron, Moore, Longfellow en Tennyson
door S.J. van den Bergh (1843-1868)
Rob van de Schoor
De dichtende drogist Sam Jan van den Bergh (1814-1868), oprichter en aanvoerder
van het Haagse letterkundige genootschap Oefening Kweekt Kennis, zou met
gemengde gevoelens hebben kennisgenomen van de aandacht die hem in de
neerlandistiek ten deel valt. Die aandacht heeft hij hoofdzakelijk verdiend door zijn
redacteurschap van De Spektator (1843-1847) en de almanak Aurora, door zijn vele
contacten in de letterkundige wereld van zijn tijd, en zijn ‘epistolaire netwerk’, zoals
dat in het potjeslatijn van onderzoeksscholen heet. Maar als het gaat om zijn poëzie,
waaraan hijzelf de grootste waarde toekende, wordt hij met een meewarige glimlach
afgewezen. We weten immers van Huet dat hij een ‘uit de nachtschuit gekomen
Tollens, een opgegraven en weder overeind gezetten Helmers’ is en dat hij tot een
poëtische richting behoort die ‘het tegenovergestelde van wegbereidend [is]
1
geweest’. Toch verdient zijn poëzie beter beoordeling, al was het maar omdat zij
door tijdgenoten zozeer werd gewaardeerd en ‘typisch’ genoemd mag worden voor
de periode 1840-1860.
Onder de verschillende typen poëzie die S.J. van den Bergh met toewijding
beoefende, nemen de vertaalde gedichten een belangrijke plaats in. Een voorlopige
ordening van de indrukwekkende hoeveelheid gedichten die hij her en der
publiceerde, maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen bijschriftenpoëzie
(het dichterlijke ‘praatje bij een plaatje’, vooral beoefend in letterkundige almanakken),
huiselijke of aandoenlijke poëzie (waarin de invloed van Tollens bespeurbaar is),
vaderlandslievende en historische poëzie (onder invloed van Withuys, Bogaers en
Van der Hoop Jr.), natuurgedichten, veelal met een godsdienstige achtergrond;
‘erotische’ poëzie, gedichten over het (Scheveningse) volksleven en
gelegenheidsgedichten. Uit de vertaalde gedichten is volgens Huet ‘het aroma van
het oorspronkelijke vervlogen’, maar zij zijn goed leesbaar en lenen zich uitstekend
voor een vergelijking met het origineel, die kan dienen om een indruk te krijgen van
Van den Berghs poëzie- en vertaalopvatting. Tegelijkertijd wordt zichtbaar wat de
vertaler stilistisch mogelijk achtte in het (dichterlijke) Nederlands, ten behoeve van
een adequate weergave van de oorspronkelijke tekst.
Van den Berghs loopbaan als dichterlijk vertaler begon met een Nederlandse
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bewerking van Anakreons Oden: poëzie die niet rechtstreeks uit het Grieks, maar
uit het Duits vertaald was. Ook De gevangene op den Kaukasus van Poesjkin
2
bewerkte Van den Bergh naar een Duitse tussenvertaling. Verder vertaalde hij 3
wel rechtstreeks uit de oorspronkelijke taal - verscheidene Duitse dichters en Franse
poëzie van Auguste Barbier en Alphonse de Lamartine. De meeste aandacht ging
evenwel uit naar Engelse en Amerikaanse dichters: Longfellow, Byron, Thomas
Moore en Alfred Tennyson. Van den Berghs vertalingen van hun poëzie worden
hier nader onderzocht, in het geval van Longfellow met bijzondere aandacht voor
de gebruikte versvormen. Alle vertalingen zijn zorgvuldig vergeleken met de originele
gedichten. Bij deze vergelijkingen gaat het erom ‘procédés, normen en strategieën’
van vertalen op te sporen, waarbij speciaal wordt gelet op veranderingen,
4
uitbreidingen en inkortingen. Hieruit kan immers worden afgeleid welke
aanpassingen aan de Nederlandse dichterlijke taal, of aan de Nederlandse poëtische
smaak noodzakelijk werden geacht.

Door De Gids gevolmachtigd als vertaler
In De Gids van november 1858 verscheen een opstel van Mr. A. Carpentier over
‘Longfellow's jongste gedicht’, The Courtship of Miles Standish. De bespreking
eindigt met de wens: ‘moge Sam van den Bergh of een ander het vertalen!’ Deze
wens was ingegeven door Carpentiers klaarblijkelijke ingenomenheid met de vertaling
door S.J. van den Bergh en B.Ph. de Kanter van Evangeline uit 1856. In de voorrede
van deze vertaling spreken deze bevriende Haagse dichters over de moeilijkheden
waarvoor een overzetting van de dichtvorm van Longfellows vers hen stelde. Moesten
zij de hexameters van het origineel verzaken en kiezen voor de alexandrijn, of zelfs
voor vier- of vijfvoetige jamben? Toen zij hadden besloten ‘het gemakkelijke aan
het meer karakteristieke op te offeren’ en een vertaling in hexameters te maken,
waren zij gaandeweg in hun keuze gesterkt en, aan het eind van hun arbeid, tot het
inzicht gekomen ‘dat het metrum, waarin het oorspronkelijk dichtstuk is gedacht,
het eenige is, waar het in onze taal in moet worden terug gegeven’. Zij meenden
het bewijs te hebben geleverd dat ‘ook het Hollandsch niet minder geschikt is om
zich te voegen in de voetmaat der Ouden, en ook in deze beurtelings zoetvloeiend
en krachtig te zijn’. Wat Longfellow gelukt was met ‘de veel minder buigzame
Engelsche taal’, de toepassing van de dichtmaat van Grieken en Romeinen, was
nu ook in het Nederlands beproefd, zodat thans de hexameter, tot dan toe maar
weinig beoefend in ons land, niet langer het burgerrecht mocht worden ontzegd.
Van den Bergh en De Kanter waren voorbijgegaan aan Kinkers model van de
‘klassieke’ hexameter, ‘die voor Hollandsche ooren nog al vrij wat hards en knarsends
te verduwen geeft’ en hadden zich liever gehouden aan de regel, opgesteld door
Gerrit Hesselink in zijn verhandeling Hollandsche dichtmaat en prosodie toegepast
5
op het rythmus en metrum der Ouden (Amsterdam 1808). In wat volgt wordt
nagegaan
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hoe die regel luidde, in hoeverre die afweek van het voorschrift van Kinker, en welke
vrijheden ten aanzien van de toepassing van Hesselinks regel de dichters zich
veroorloofden.
Van Miles Standish verscheen in 1859 een vertaling door C.S. Adama van
6
Scheltema , die Sam Jan van den Bergh, die zich immers, na Carpentiers oproep
in zijn Gids-artikel, beschouwde als gevolmachtigd vertaler, niet ervan weerhield
een eigen Nederlandse bewerking te maken: opnieuw niet in alexandrijnen, waarvoor
Adama van Scheltema had gekozen, maar in hexameters. De vertaling wordt
voorafgegaan door een gedicht, opgedragen ‘Aan mijn vriend B.Ph. de Kanter’,
waarin S.J. van den Bergh de worstelstrijd tussen alexandrijn en hexameter bezingt.
Van den Bergh, aanvankelijk pleitbezorger van de (rijmende) alexandrijn (zesvoetige
jamben), had zich door De Kanter laten overhalen tot de (rijmloze) hexameter (‘de
7
statige zesvoet’) :
O nog heugt mij de tijd, waarin ik,
met spottenden glimlach,
Immer uw streven vergold, als ge,
met blakenden moed,
Plaats in de tale der vaderen
vroegt voor de lokkende maten,
Eens de verrukking des Grieks,
eens ook des Romers geneucht.
'k Hoor nog den heftigen strijd voor het Rijm,
door mij-zelven gestreden;
'k Voel nog het bloed in mijn hart
gloeien bij 't ernstige pleit;
'k Zie nog uw vonklenden blik
als ge u gorddet voor 't zangerig rijmloos;
'k Lees er nog in hoe uw ziel
deelde in d'onbloedigen kamp.
't Is me als zie ik uw jamben
nog krachtig en fier in 't gelid staan;
'k Hoor nog 't zesvoetige vaers,
waar gij het schoon van betoogt,
Daar ik d'Alexandrijn,
gebouwd door Da Costa, u schilder,
Of dien van Bilderdijk loof
waar hij zijn Segol ons maalt.
O 't was een kamp van genot, vol leering
en immer vol vriendschap,
Telkens hernieuwd met de kracht
die de overtuiging ons schenkt.
[...]
Later, betooverd door 't schoon
des zangers van Evangeline,
Waar hij het dulden ons maalt
van de beminnende vrouw,
Boog ik eerbiedig met u voor
den schoonsten der vormen van Hellas,
Toen we de Muze van 't West
hulden in 't Hollandsch gewaad.
Thands - verlokt door dien dichter,
dien held des gezangs aan d'Ohio,
Om hem te volgen in 't lied
dat er zijn glorie vermeêrt,
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En op zijn snaren gezet
ter eer van de moedige Pelgrims,
Wie nog Amerika dankt
beide voor moed en geloof; Thands heb ik zijn Miles Standish
van Plymouth in statigen zesvoet
Nageschetst voor ons volk,
daartoe gespoord door den Gids,
En wordt mijn lied u gewijd,
omdat ge mijn meester geweest zijt,
Toen ik het schoon niet doorzag
van dees aanloklijke maat.
[...]
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De Hollandse hexameter
De voorschriften die Kinker geeft voor het gebruik van de hexameter in de
Nederlandse poëzie zijn buitengewoon gecompliceerd (en streng bovendien), omdat
hij aan de toepassing van deze klassieke versmaat een ‘metrische prosodie’ ten
grondslag legt, die voorziet in 27 klassen van lettergrepen, van kort tot zeer lang,
8
‘ter bepaling van de hoegrootheid der lettergrepen’. Deze classificatie van
lettergrepen moet, in samenspel met de klemtonen die in de versregel vallen, bepalen
of een woord(deel) past in het metrisch schema van de hexameter. Is het daarom
al een heel gepuzzel om te bepalen of er sprake is van ‘zuivere dactylen’, nog meer
problemen doen zich voor bij de bepaling van de spondeeën. Beide lettergrepen
van de spondee moeten volgens Kinker even lang zijn: de spondee mag niet neigen
naar jambe of trochee. Met deze strenge regel verwerpt Kinker de toepassing van
de hexameter in de Duitse poëzie, waar dichters als Klopstock in de buigzaamheid
van de Duitse taal een rechtvaardiging hadden gevonden om de ‘stroeve’ spondee
te vervangen door een trochee, waardoor de hexameter vloeiender en natuurlijker
9
klonk.
Ook Hesselink is van mening dat de Duitse hexameters niet door de beugel
kunnen. Zonder welomschreven prosodie is het onmogelijk te bepalen welke
lettergrepen lang of kort zijn. Niet alleen de Duitse dichters, ook de Nederlandse
vertalers van Klopstocks Messias, bezondigen zich daarom aan verwringing van
de natuurlijke uitspraak van woorden, teneinde te voldoen aan de eisen van dactylus
en spondee. Dezelfde lettergrepen die de ene keer kort zijn, moeten de volgende
keer lang worden gemaakt. Om de Nederlandse navolging van de Duitse hexameter
een halt toe te roepen, bestrijdt Hesselink de opvattingen over metriek van de
10
Klopstock-vertalers C. Groeneveld en Mr. Johan Meerman. In een Narede tot de
Nederduitsche vertaaling van Klopstock's Messias ('s Gravenhage: Gebroeders van
Cleef, 1815), komt Johan Meerman terug op Hesselinks kritiek. Omdat Sam Jan
van den Bergh weliswaar Hesselinks regels voor de hexameter tot uitgangspunt
had genomen voor zijn vertaling van Longfellows Evangeline, maar diens bezwaren
tegen Klopstocks versmaat niet deelde, is het interessant de discussie tussen
11
Meerman en Hesselink aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het gaat hier
immers om een verschil van inzicht tussen een theoreticus en een vertaler, die, net
als Van den Bergh, ervoor had gekozen de versmaat van het originele dichtstuk te
handhaven. In het vervolg zal blijken dat deze keuze is ingegeven door de
vertaalopvatting die Van den Bergh aanhing en die hij verdedigde tegen zijn vriend
Jozef Alberdingk Thijm.
Hesselinks bezwaar tegen de willekeur waarmee Meerman lettergrepen lang of
kort maakte, al naar gelang het uitkwam in het metrische schema van de hexameter,
wordt door Meerman breedvoerig weerlegd. Hij zegt voor de hexameter geen andere
12
vrijheid te verlangen dan de dichter altijd vergund was in de alexandrijn. Eerder
waren jambische en trocheïsche versmaten ontworsteld aan de strenge voorschriften
der Ouden, maar nu het erom ging de hexameter burgerrecht te verlenen
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in de Nederlandse poëzie, stonden scherpslijpers als Kinker en Hesselink op: ‘nu
beweert men, dat men zich aan alle hunne voorschriften van lang en kort, van
quantiteit, van juist bepaalde tijdduuring der lettergreepen en voeten, onderwerpen
moet: zonder zich meer, gelijk tot nu toe geschied is, met den regel des klemtoons
13
hoofdzaakelijk te vergenoegen’. Hij drijft de zaak op de spits door zijn uitspraak
dat het Nederlands eigenlijk geen zuivere trocheeën bezit. Het is daarom volstrekt
vanzelfsprekend dat in de hexameter de dactylen afgewisseld mogen worden door
trocheeën - of spondeeën zo men wil: de onderlinge verhouding tussen de lengte
van de eerste en de tweede lettergreep is toch onbepaald, zolang de eerste maar
lang is. Het verlies aan ‘quantiteit’ bij toepassing van een trochee in plaats van een
spondee (de ‘waarde’ van een spondee is twee tellen), lost Meerman handig op:
dan spreekt men de eerste lettergreep maar met ‘meerdere klem’ uit, zodat er een
verhouding van anderhalf tot een half ontstaat, in plaats van één tot een half (zoals
14
bij een gewone trochee). De bedenkingen die zijn geuit tegen de Duitse en
Nederlandse hexameter, wegens het ontbreken van een prosodie waarin is
vastgelegd welke lettergrepen kort en welke lang zijn, vindt Meerman uiteindelijk
maar gezeur. De Nederlandse dichter heeft alleen te maken met de klemtoon, al
moet hij zich soms wel rekenschap geven van de ‘duur’ van korte lettergrepen,
‘bezwaard met meerdere consonanten’:
Ik voor mij, na het herhaaldste en nauwkeurigste onderzoek, kan niet
anders, zo men ooit in 't Nederduitsch eenen leesbaaren Hexàmeter te
voorschijn brengen zal, dan de stipte navolging der Latijnsche regelen
van lang en kort als volstrekt onaanneemelijk beschouwen, of ten
eenenmaale geschikt om alle harmonie den bodem in te slaan; ja om, in
plaats eener dichtmaat, slechts harde Prosa te leveren, en het leezen
nog oneindig moeijelijker te maaken; en ik moet dus tevens den regel
van den klemtoon als den eenigen beschouwen, die, even gelijk in den
Alexandryn, voor onze taal berekend is. De Syllabe, op welke die klemtoon
valt, bekoomt door den nadruk dien wij er aan geeven, door de rust die
onze stem op dezelve neemt, de quantiteit eener lange. Over de andere,
schoon met meerdere Consonanten bezwaard, vliegt dikwijls de stem
zoo spoedig heen, dat wij ze nauwelijks bespeuren: doch het kiezen der
Syllaben, waarin de minsten voorkomen, is buiten twijffel evenwel eene
15
taak, die den Dichter opgelegd blijft.
Door dit laatste toe te geven, aanvaardt Meerman alleen het uitgangspunt van
Hesselinks prosodie: de observatie namelijk dat er behalve volstrekt lange en
absoluut korte lettergrepen (respectievelijk zwaard, brand - weliswaar een korte
klinker, maar een verlenging door twee consonanten -, graauw, klaauw, beest, en
be, de, ge) een menigte lettergrepen bestaat die, afhankelijk van het aantal
consonanten dat erin ligt opgesloten, langer of korter duren, maar altijd van
‘middelbare lengte’ zijn (bes, best, breed). De vijftien regels die Hesselink vervolgens
16
opstelt om deze middenklasse te verdelen in langere en kortere lettergrepen weliswaar een handzamer aantal regels dan Kinker had voorgesteld, maar nog
steeds niet gemakkelijk toepasbaar -, zijn volgens Meerman nutteloos.
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Sam Jan van den Bergh heeft, blijkens de voorrede bij zijn Evangeline-vertaling,
gekozen voor een tussenoplossing. Hij week soms af van Hesselinks prosodie (‘het
metrische stelsel’) ten gunste van de klemtoon in de alledaagse uitspraak (zodoende
gehoor gevend aan het ‘sireengevlei’ van het ‘rythmische stelsel’), terwijl hij ook de
vrijheid nam spondeeën af te wisselen met trocheeën, in navolging van Klopstock.
De ‘vloeiendheid van het vaers’ was daarmee volgens de dichter gediend,
niettegenstaande Hesselinks bezwaren. Woorden op -heid, zoals schoonheid en
stoutheid had hij daarom niet opgevat als spondeeën, zoals Hesselink voorschreef,
maar - overeenkomstig de dagelijkse uitspraak - als trocheeën. Ook woorden als
herwaarts en derwaarts had hij niet als spondeeën, maar als trocheeën behandeld.
Tenslotte had Van den Bergh gezondigd tegen de regel dat één woord nooit een
afzonderlijke versvoet uitmaakt, door samenstellingen als grootvader, hoefijzer,
trekvogel, vaderland, huishouding en overvloed wel degelijk als dactylen te
17
beschouwen. Lettergrepen van ‘middelbare lengte’ heeft Van den Bergh hun
‘metrische waarde’ (lang of kort) toegekend, op grond van de behoefte aan een
lange of korte lettergreep, ‘naar gelang van de plaats die zij in het vaers besloegen’:
een beslissing die in overeenstemming is met de pragmatische aanpak van
18
Meerman.
In zijn voorrede gaf Sam Jan van den Bergh al aan dat hij in zijn vertaling liever
had gekozen voor een juist woord of juiste uitdrukking dan een omschrijving
‘waarover de prozodie gejuicht, doch de poëzij getreurd zou hebben’. In hoeverre
de aanhankelijkheid aan de versmaat van het origineel de dichter-vertaler in
moeilijkheden bracht als hij het oorspronkelijke gedicht zo precies mogelijk wilde
vertalen, blijkt uit vergelijking van enkele passages uit Evangeline en Miles Standish
met de Engelse verzen. In het geval van Miles Standish kan de vertaling van Adama
van Scheltema nog bij deze vergelijking betrokken worden.

Longfellow
De recensies van Adama van Scheltema's vertaling van Miles Standish in De
Tijdspiegel (‘Dichter-Marteling’), Het Leeskabinet en De Vaderlandsche
Letteroefeningen lijken Van den Bergh gelijk te geven: de vervanging van de
19
hexameters door alexandrijnen was geen goede keus geweest. De ‘Duitse’
hexameters waarin S.J. van den Bergh en zijn dichtvriend B.Ph. de Kanter in 1856
Evangeline hadden vertaald, waren hun door de kritiek geredelijk toegestaan, omdat
Longfellow deze versmaat zelf had gebruikt. Lublink Weddik, die de vertaalde
Evangeline besprak in De Tijdspiegel, noemde deze overplanting (door Longfellow)
van de Duitse hexameter van Klopstock, naar Amerika, een ‘Amerikaansch
germanisme’, dat thans door de beide vertalers ‘op Nederlandschen bodem’ was
20
aangeland.
De inhoud van het gedicht kan als volgt worden weergegeven. Miles Standish is
de aanvoerder (‘hopman’) van de Puriteinse volksplanting in Plymouth
(Massachusetts), die zijn huisvriend John Alden opdraagt de lieftallige Priscilla te
vra-
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gen of zij met hem wil trouwen. Alden is evenwel zelf verliefd op het meisje. Tijdens
het onderhoud dat hij met haar heeft, bepleit hij met kracht het aanzoek van zijn
vriend, hoezeer hem dat ook verdriet. Priscilla wil niets van Miles Standish weten,
maar geeft te kennen dat ze wel belangstelling heeft voor de boodschapper: ‘Wààrom
vraagt ge toch niet voor u-zelf, John?’ John Alden raakt daarop geheel van de kook:
hij meent dat hij zijn vriend verraden heeft. Miles Standish vindt dat ook: verbitterd
trekt hij ten strijde tegen de Indianen, die de kolonie bedreigen. Intussen groeit
langzaam de liefde tussen John Alden en Priscilla en als er bericht wordt dat de
Puriteinse hopman in de strijd is overleden, besluiten de geliefden te trouwen. Op
de bruiloft verschijnt Miles Standish, als uit de doden herrezen, in de kerk en verzoent
zich met zijn vriend.
De bespreking van Miles Standish, vertaald door Adama van Scheltema, in De
Tijdspiegel, is heel geschikt om, vanuit een contemporaine waardering, deze
Nederlandse bewerking met die van Sam Jan van den Bergh te vergelijken. De
criticus getroost zich namelijk veel moeite om, aan de hand van tekstfragmenten,
uit te leggen waarom Adama van Scheltema als vertaler van poëzie een mislukkeling
is: ‘Wie zich slechts een oogenblik de moeite der vergelijking met het Engelsch
getroosten wil, zal terstond ontwaren, dat hem hier een doode opgezette vogel wordt
in handen gespeeld voor den krachtigen, zangerigen woudbewoner, waaraan
Amerika zoo gaarne het oor leent [...].’ De corresponderende fragmenten uit de
vertaling van Van den Bergh laten het verschil in vertaalwijze duidelijk uitkomen.
De recensent laakt de ‘vrije overbrenging’ bijvoorbeeld van deze regels uit de
vierde afdeling van Miles Standish (rechts de vertaling van Adama van Scheltema;
onder het Engels de vertaling van Van den Bergh):

Adama van Scheltema:
Like an awakened conscience, the sea De zee was in dit uur een beeldnis van
was moaning and tossing.
't geweten,
Beating remorseful and loud the mutable Als 't door verwijt, berouw en smart van
sands of the sea-shore.
een gereten,
In 't hart des menschen als met
stormwind woedt en brandt.

Van den Bergh:
Als een ontwakend geweten, zoo zwoegde de zee
en zoo kreet ze,
Daar ze met jagend gebrul en luid op het
siddrende strand sloeg.

De cursiveringen in het citaat van Adama van Scheltema zijn aangebracht door de
recensent en moeten doen uitkomen ‘hoe [...] het schilderachtige opgeofferd is aan
het gemak van het rijm [geweten / gereten], hoe de poëtische dictie voor flaauwheid
en matheid wijkt’. Met dit laatste worden misschien de loci communes bedoeld,
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die Adama van Scheltema overal heeft ingevlochten, waardoor lange uitbreidingen
zijn ontstaan (of, in de woorden van de criticus van De Tijdspiegel: de vertaler heeft
‘de goede kost met lang nat overgoten’). Hier zijn die stoplappige uitdrukkingen
gebruikt in een onzuivere beeldspraak: de zee is als het geweten dat verward wordt
door tegenstrijdige gevoelens (‘verwijt, berouw en smart’), welke verwarring dan
weer wordt vergeleken met een woelende en brandende stormwind die waait in een
menselijk hart. Van den Bergh blijft veel dichter bij het Engels en bezondigt zich
alleen (wegens het metrum) aan ‘het siddrende [mutable] strand’.
Een andere passage waaruit moet blijken dat in Scheltema's vertaling ‘niets van
het plastische is overgebleven, niets van het diepe, uit een enkelen regel sprekend,
behouden’, is die waarin John Aldens groeiende liefde, die telkens wordt afgeremd
door zelfbeschuldiging, wordt vergeleken met een pelgrim die met boetvaardige pas
(‘processie van Esternach’) Jeruzalem nadert:

Adama van Scheltema:
Thus as a pilgrim devout, who toward
Gelijk men pelgrims, als zij opgaan met
Jerusalem journeys,
gebeden,
Taking three steps in advance, and one Drie schreden voorwaarts en dan één
reluctantly backward,
terug ziet treden,
Urged by importunate zeal, and withheld Als teeken van verlangst en van
by pangs of contrition;
boetvaardigheid,
Slowly but steadily onward, receding yet Zoo kwam John Alden ook, door stille
ever advancing,
hoop gevleid,
Journeyed this Puritan youth to the Holy Nu voor- dan rugwaarts gaand bij
Land of his longings
wisslend boezemprangen,
Urged by the fervor of love, and withheld Steeds nader telkens weêr aan 't land
by remorseful misgivings.
van zijn verlangen.

Van den Bergh:
Zoo als een pelgrim vroom en gezet naar Jeruzalem heentrekt,
Daar hij drie stappen vooruit, en onwillig er één
achteruit doet,
Door zijn ijver gezweept en door boetende wroeging weêrhouden,
Langzaam, immer toch voortgaand, wijkend, toch
immer vervordrend,
Reisde dees jongeling heen naar het heilige land
zijns verlangens,
Door zijn liefde gezweept en weêrhouden door 't
wroegend geweten.
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De gemoedsgesteldheid van de beklemde vrijer wordt door Van den Bergh preciezer
weergegeven, mede doordat hij de herhaling in de derde en zesde regel heeft
overgenomen. Sommige regels, zoals de vierde, krijgen in Van den Berghs vertaling,
door de trocheeën waarmee de kadans van de dactylen verstoord wordt, iets
haperends, dat niet misstaat bij het omslachtige loopje. Maar niet overal heeft de
vertaler het metrum onder controle: ‘vervordrend’ (in plaats van ‘vordrend’) moet
een extra onbeklemtoonde lettergreep de versregel binnen smokkelen.

Evangeline speelt zich af in de voormalige Franse kolonie Acadië (thans New
Brunswick en Nova Scotia), die in 1715 was overgenomen door de Engelsen. De
inwoners van dit gebied werden door de nieuwe machthebbers van huis en haard
verjaagd wegens hun sympathie voor de Fransen. De dag nadat de schone
Evangeline zich verloofd heeft met de zoon van de smid, wordt hun dorp door de
Engelsen ‘ethnisch gezuiverd’. De bevolking wordt op schepen gezet en het dorp
in brand gestoken. Evangelines oude vader sterft van verdriet op het strand.
Evangeline en Gabriël raken elkaar kwijt en zoeken elkaar gedurende de rest van
hun leven, op tochten die hen kriskras door Noord-Amerika voeren. Uiteindelijk vindt
Evangeline, die ziekenverzorgster is geworden in Philadelphia, haar geliefde terug
in het hospitaal, waar hij overlijdt aan de pest.
De passage waarin de vuurzee wordt beschreven die Evangelines dorp verwoest,
is illustratief voor Van den Berghs behandeling van het originele gedicht en zijn
toepassing van de hexameter. Lang niet alle finesses van dit moeilijke fragment zijn
juist weergeven: woordgroepen komen in een ander verband te staan (‘de kimmen’,
‘honderde gevels’), beschrijvingen worden vereenvoudigd (‘Columns of [...] smoke
[...] were thrust through their folds and withdrawn’) of drastisch veranderd (de laatste
regels). Van den Bergh verklapt ook eerder dan het Engelse origineel dat het om
brand gaat (‘vuurgloed’; in het Engels is het dan nog ‘it’, dat naar ‘a light’ in de eerste
regel verwijst). Opmerkelijk is de toegevoegde regel bij de martelaar (‘Die aan den
moordstaak bidt, waarheen hij gesleept is door dweepzucht’). Het metrum is
verantwoordelijk voor ‘honderdtal handen’ en de ‘ontkerkerde wind’:
Suddenly rose from the south a light, as
in autumn the blood-red
Moon climbs the crystal walls of heaven,
and o'er the horizon
Titan-like stretches its hundred hands
upon mountain and meadow,
Seizing the rocks and the rivers, and
piling huge shadows together.
Broader and ever broader it gleamed on
the roofs of the village,

Plotsling steeg in het zuiden een licht op,
gelijk in den herfsttijd
Bloedig de maan uit de kimmen verrijst,
en een Titan gelijkend,
Over gebergten en bosschen en weiden
heur honderdtal handen
Strekt naar rots en rivier en tot één
schaduw ze saamtast.
Breeder en breeder gloorde om de daken
van 't dorpjen de vuurgloed,
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Gleamed on the sky and the sea, and the
ships that lay in the roadstead.
Columns of shining smoke uprose, and
flashes of flame were
Thrust through their folds and withdrawn,
like the quivering hands of a martyr.
Then as the wind seized the gleeds and
the burning thatch, and, uplifting,
Whirl'd them aloft through the air, at once
from a hundred house-tops
Started the sheeted smoke with flashes
of flame intermingled.

Glansde op de zee en de lucht en de
schepen die wiegden voor 't anker.
Zuilen van rook verhieven, met flitsende
vlammen verbonden,
Daar zich uit òp als waren 't de bevende
handen eens martlaars,
Die aan den moordstaak bidt, waarheen
hij gesleept is door dweepzucht.
En toen de ontkerkerde wind de sintels
en brandende daken
Ronddreef wild door de lucht, van
honderde gevels ze lichtend,
Trok de rook zich terug en heerschten
de vlammen vrijmachtig.

Byron
Van den Berghs Byron-vertalingen: De Zeeroover en Lara, zijn uitvoerig bestudeerd
door T. Popma in zijn studie Byron en het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde
21
(Amsterdam 1928). Popma's verzekering dat Van den Berghs vertalingen stijf en
conventioneel zijn en povertjes afsteken bij de briljante verzen van Byron, getuigt
van de Tachtiger-smaak die in 1928 een objectiever beoordeling van poëzie uit de
eerste decennia van de negentiende eeuw belette. Interessant is wat hij opmerkt
over de tegenstelling die werd gevoeld tussen de bedaagde, deugdzame poëzie
van Lamartine, die Van den Bergh ook druk vertaalde, en de wild-romantische
22
dichtkunst van Byron. De Nederlandsche Muzen-almanak (1837) bevat een gedicht
van H.A. Spandaw, ‘Aan den Franschen dichter Alphonse de Lamartine’, waarin dit
contrast wordt aangeduid; in dezelfde almanak van 1838 publiceerde Spandaw
‘Bijron en de Lamartine’ en komt ook Lamartines ‘De stervende dichter’ voor, vertaald
23
door S.J. van den Bergh.
Het is opvallend dat Van den Bergh in De Zeeroover ervoor gekozen heeft de
vijfvoetige jamben van Byron af te wisselen met passages in dactylen. H. Pol, die
24
de vertaling besprak voor De Gids , veronderstelde dat de dichter deze keuze had
gemaakt om te ontsnappen aan de eentonigheid van de vijfvoetige jamben. In het
Engels voldoet deze versmaat, maar ze is ongeschikt voor het Nederlands, dat
zoveel buigzamer is. De versificatie van de vertaler zou beter geslaagd zijn als hij
deze ‘breidel’ had afgeworpen. Over het begin van het gedicht (het zeeroverslied),
dat in dactylen is geschreven, zegt de criticus: ‘Het ongelukkigst is de Heer v.d.B.
geweest in het dactylische metrum bij den aanhef. Waarom den voorslag (anacrusis)
niet liever [kort] gelaten, dan [lang kort] genomen? Immers, bezat onze taal
pyrrhichiën, dan zoude men, krachtens alle metrische regels, [kort kort] kun-
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nen voorslaan, doch nu zijn wij genoodzaakt [lang kort] te gebruiken, hetwelk
voorzeker zeer onrhythmisch klinkt.’ Als voorbeeld van wat hij bedoelt - één
onbeklemtoonde lettergreep aan het begin van de versregel, die volgens het metrisch
schema (dactylen) beklemtoond zou moeten beginnen - citeert Pol enkele regels
van Tollens, waaronder: ‘Niet steeds is de liefde bestendig van duur’. Deze voorslag
(bij Van den Berg twéé lettergrepen (lang-kort), als we Pol mogen geloven) is er
waarschijnlijk voor verantwoordelijk dat Pol de regels uit de aanhef interpreteert als
25
dactylen, maar Popma als (viervoetige) anapesten:
Over 't effene vlak van den blaauwenden vloed,
Met gedachten zoo grensloos als vrij van gemoed,
Overzien wy ons rijk en beschouwenwe ons huis,
Waar het koeltjen ons draag' en het golfjen slechts bruisch'.

Ook J.A. Alberdingk Thijm, die druk correspondeerde met Sam Jan van den Bergh,
bespreekt in zijn brief van 7 juli 1843, waarin hij De Zeeroover beoordeelt, vooral
metrische kwesties: onbeklemtoonde woorden die om wille van het metrum lang
gemaakt moeten worden, enz. Maar hij gaat ook in op de vertaalopvatting van Van
den Bergh, waarmee hij niet instemt:
Het is een fraaie vertaling; recht geschikt om wie Byron verstaat de lektuur
in 't Engelsch gemaklijker te maken, en voor wie geen Engelsch kent van
veel waarde. Als ik ook niet sympathizeer met Chateaubriands
vertaalmethode (welke eenigzins, maar toch veel gemitigeerd, door u in
uitoefening gebracht wordt) dan is het niet zoo zeer om dat ik de soort
afkeur, dan wel om dat alle vertalen mij water in een mand scheppen
schijnt, en ik daarom meer houd van navolgen, al krijgt de lezer dan ook,
in plaats van iets zeer goed Engelsch, iets uitmuntend Hollandsch. Wat
is het den lezer ook eigenlijk nut, dat hij Byron met zijne gebreken kennen
leere - als wij, in plaats van dien Byron, een beteren en meer Hollandschen
kunnen geven?
In dit brieffragment verwijst Thijm naar een eerdere uiteenzetting over zijn ideeën
aangaande vertalingen, in een brief aan Sam Jan van den Bergh van 8 februari
1843. Nadat hij al enkele keren door Van den Bergh was aangespoord zijn
vertaalopvatting nu eens te openbaren, waarop hij tot dan toe slechts besmuikte
toespelingen had gemaakt, pakte Thijm in de genoemde brief uit met een
verhandeling waarin hij een principieel meningsverschil tussen hemzelf en Van den
Bergh construeerde:
Mijn eerste grondregel daarin is deze: Laat den vreemdeling spreken, als
of hij een Hollander was; wat in de vreemde taal voegt, voegt niet in de
onze. De vreemden hebben eene andere wijs van denken en bevatten
en het zij men een stukjen geheel op Hollandschen bodem overbrengt of
niet - men moet voorzichtig zijn, met wat andere natiën eigen en natuurlijk
is, en ons vreemd, ongepast, soms walglijk voorkomt. Chateaubriand is
ùw manier toegedaan: la traduction
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interlinéaire serait le moins imparfaite ; maar moet men dan ook how do
you do met hoe doet gij doen vertalen? De impressie, die de vreemde
dichter op zijn landgenoten maakt, moeten wij op de Hollanders maken.
Weet de vreemde lezer, wat de vreemde auteur met dit of dat woord
bedoeld heeft, en weet de Hollander niet wat wij er meê meenen, dan
moeten wij, door een omschrijving of andere hulpmiddelen, den lezer op
de hoogte brengen. Vraag aan een Engelschman naar Milton - hij zal u
zeggen, dat Milton, zeer verstaanbaar, goed en gebruikelijk Engelsch
geschreven heeft. Vraag aan een Franschman naar den Paradis perdu
van Chateaubriand, hij zal u zeggen, dat het slecht, vreemd,
onverstaanbaar Fransch is. Wil men, als kuriositeit, staaltjens van de
konstruktie der vreemde talen, of zeggingswijzen geven, of van de
gewoonte der vreemden, om zekere woorden en wendingen, in hun dicht,
toe te laten - 't is wel! maar dan moet men niet vergen, dat dit voor den
Hollander zal wezen, wat het natuurlijke en landeigene voor den
medevreemdeling des dichters is. [...]
Vertalen (dat is bij mij een zekere waarheid) kan bij geen menschelijk
vermogen gedaan worden: zich inspireeren bij den vreemden poëet, en
dan in de taal en den stijl, die ons eigen zijn, nazingen, is het al: in dat
opzicht ben ik het geheel met Bilderdijk eens. Men begint reeds, zoodra
men vertaalt, een der hoofdeigenschappen des vreemden gedichts te
verliezen, de melodie, de gelaatstrekken, die tot het geheel van het
uitheemsche kind even goed behooren als zijn ziel. Daar moet men iets
anders voor in de plaats geven: de melodie zijner eigene taal; en, zooals
Chateaubriand, den geheel uit het oog te verliezen, om in uiterlijkheden
eene over éen komst na te jagen, die toch maar ingebeeld is, acht ik
onraadzaam. Dat hebt gij wel nimmer gedaan, maar het denkbeeld van
't voortreffelijke der getrouwheid verleidt er al licht toe.
Op 12 februari 1843 reageerde Van den Bergh als volgt op deze stellingname:
Over 't vertalen ben ik 't gedeeltelijk met u eens - maar mag men met alle
stukken zóó handelen? Ik hel wel wat tot Chateaubriands gevoelen over
maar ik stem u toe dat het, als men geen plan heeft om den
oorspronkelijken schrijver in alles terug te geven, men zooveel mogelijk
verhollandiseren moet: ik houd dit echter voor een erg moeielijk werk en
ik ben op dat punt lang na geen Bilderdijk.
Thijm noemt hier Chateaubriand als de pleitbezorger van de door Van den Bergh
aangehangen vertaalopvatting, terwijl hij zichzelf beroept op Bilderdijk - voor Thijm
een autoriteit op velerlei gebied - die een vertaling bepleitte die in een losse,
aangename stijl, de ‘genie’ van het oorspronkelijk bewaart en dezelfde uitwerking
27
op de lezer nastreeft. Als men Thijms met veel aplomb verkondigde verschil in
opvatting tussen hemzelf en Van den Bergh al een bijdrage aan een discussie mag
noemen - Van den Bergh reageerde weinig op zijn uitlatingen - dan is het een
discussie in de traditie van de tegenstelling tussen de interpretatio- en de
28
imitatio-aanhangers. Maar het is zeker waar dat Van den Bergh zijn best deed zo
weinig mogelijk aan de dichtregels van Byron te veranderen. Dit in tegenstelling tot
Beets, die niet schroomde in zijn Byron-vertalingen aanstootgevend geachte
29
passages te verzachten.
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Moore
De ‘eastern romance’ Lalla Rookh (1817) van de Ierse dichter Thomas Moore
(1779-1852) wordt in de eerste decennia van de negentiende eeuw in Nederland
met bewondering gelezen en fragmenten eruit worden vertaald. Lalla Rookh is een
raamvertelling (in proza), met de volgende (poëtische) onderdelen: ‘The veiled
prophet of Khorassan’, ‘Paradise and the Peri’, ‘The fire-worshippers’ en ‘The light
of the haram’. J.J.L. ten Kate vertaalde ‘Het Paradijs en de Peri’; S.J. van den Bergh
30
en Adriaan van der Hoop Jr. ‘Het licht van den harem’. Dat ‘licht’ is de schone
Nourmahal, aan wie Selim, de zoon van Akbar, zijn hart heeft verloren. Maar als
iedereen in het dal van Kashmir zich opmaakt om het feest van de rozen te vieren,
hebben Selim en Nourmahal ruzie. Het verdrietige meisje vraagt daarom Namouna,
die over bijzondere gaven beschikt, voor haar een bloemenkrans te vlechten van
uitgelezen kruiden, die een Peri zal aanlokken, ‘een geest wiens ziel is saamgesteld
/ Uit bloesemgeur en minnezuchten’. De geest schenkt het meisje een ‘wonder-luit’
en een goddelijk stemgeluid, om daarmee Selims verliefdheid opnieuw te doen
ontbranden. Nourmahal mengt zich gesluierd onder de zangeressen op Selims
feest. Nadat een Georgisch meisje voor de prins de geneuchten van de aardse
liefde heeft bezongen, valt Nourmahal in met een lied waarin zij de trouwe liefde
roemt en Selim uitnodigt met haar door de wereld te gaan. De prins raakt diep
ontroerd door deze zang en sluit Nourmahal in zijn armen.
Er bestaan opmerkelijke verschillen tussen Het licht van den harem door S.J. van
den Bergh en het ‘nagelaten dichtstuk’ met dezelfde titel, uit het Engels overgebracht
door A. van der Hoop Jr. en gepubliceerd in het jaarboekje Aurora voor 1843. Van
den Bergh volgt nauwgezet het oorspronkelijke gedicht en verklaart bijzonderheden
uit het oriëntaalse decor en toespelingen op oosterse bloemen, vogels en attributen
in ‘aanteekeningen’; Van der Hoop daarentegen laat weg wat te veel uitleg vergt.
Van der Hoop is bovendien preutser: de zinnelijke, oosterse atmosfeer, met een
beschrijving van ontwakende haremmeisjes in de namiddag, of erotische
toespelingen, is in zijn vertaling ‘gezuiverd’. Nourmahals zang, de voortzetting van
het erotische lied van de Georgische schone, krijgt bij Van der Hoop bovendien een
moralistisch bijgeluid, ‘dat den wulpschen vreugdetoon / Van 't vorig lied beschaamt’:
haar lofzang op de standvastige liefde van het minnend paar, eindigt bij Van den
Bergh met de regels: ‘En indien er een Eden mag bloeien op aard, / Het is hier, het
is hier!’ (‘And, oh! if there be an Elysium on earth, / It is this, it is this’); bij Van der
Hoop wordt dat: ‘Ach, bloeit er een Eden op aarde, / Getrouwheid-alleen geeft het
waarde!’
Deze (en andere) verschillen blijken bij een vergelijking van de openingspassage
van het gedicht, waarin de schoonheden van het dal van Kashmir worden beschreven
bij zonsondergang, bij maanlicht en bij dageraad:
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Wie heeft nooit van het dal van Cashmire
vernomen,
Met zijn rozen, de schoonste waar 't
bietjen op aast,
Met zijn tempels en grotten en
schittrende stroomen,
Schoon als 't liefdevol oog, dat zijn
golfjen weêrkaatst?

Who has not heard of the Vale of
Cashmere,
With its roses the brightest that earth
ever gave,
Its temples, and grottoes, and fountains
as clear
As the love-lighted eyes that hang over
their wave?
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ô Beschouw 't, als de zonne, met luchtig
gewiegel,
Nog den zeeplas verguldt, eerze 't
Westen verlaat,
Als een blozende bruid, die des nachts
op heur spiegel
Nog vertoevend een blik werpt,
alvorensze gaat.
Als de tempels weêrschittren door 't loof,
datze omhult,
En de heilige plechtigheid ieder vervult;
Als de beden harmonisch in 't heiligdom
zwellen;
Als de Priester de geuren van 't
wierookvat strooit,
En er hier by het outer een gordel van
bellen
Luide klinkt om 't gewaad, dat den danser
omplooit.
Of beschouw het by nacht, als de maan
van den trans
En paleizen en gaarden bestraalt met
heur glans,
Wen, als 't vallen van starren, de waterval
blinkt,
En het nachtegaallied, dat langs 't eiland
weêrklinkt,
Wordt verwisseld met lachjens en echoos
der voeten,
Uit het schemerend pad, waar zich
minnende' ontmoeten.
Of beschouw het des morgens, als 't
zonlicht, vol pracht,
Nieuwe wondren ontbloot en van luister
doet gloren,
En fonteinen en koepels er wekt uit de
nacht,
Als waar juist er een elk uit de zonne
geboren;
Als de Geest van den geur met den
morgen herleeft,
En zijn Harem van bloemen
zacht-dartlend ontvliegt,
Wen de wind als een minnaar om 't
espenloof zweeft,
Tot het trilt als de golf, waar zich 't
koeltjen op wiegt.
Als het Oosten zoo gloeit als de hope
onzer jeugd,
En de dag, die zijn purpre banier heeft
ontvouwd,
Door het Bergportaal schijnt, dat,

Oh! to see it at sunset, - when warm o'er
the Lake
Its splendour at parting a summer eve
throws
Like a bride, full of blushes, when ling'ring
to take
A last look of her mirror at night ere she
goes! When the shrines through the foliage are
gleaming half shown,
And each hallows the hour by some rites
of his own.
Here the music of pray'r from a minaret
swells,
Here the Magian his urn, full of perfume
is swinging,
And here, at the altar, a zone of sweet
bells
Round the waist of some fair Indian
dancer is ringing.
Or to see it by moonlight, - when
mellowly shines
The light o'er its palaces, gardens, and
shrines;
When the water-falls gleam, like a quick
fall of stars,
And the nightingale's hymn from the Isle
of Chenars
Is broken by laughs and light echoes of
feet
From the cool, shining walks where the
young people meet, Or at morn, when the magic of daylight
awakes
A new wonder each minute, as slowly it
breaks,
Hills, cupolas, fountains, call'd forth every
one
Out of darkness, as if but just born of the
Sun.
When the Spirit of Fragrance is up with
the day,
From his Haram of night-flowers stealing
away;
And the wind, full of wantonness, woos
like a lover
The young aspen-trees, till they tremble
all over.
When the East is as warm as the light of
first hopes,
And Day, with his banner of radiance
unfurl'd,
Shines in through the mountainous portal
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weêrschittrend van goud,
Zich ontsluit voor dit dal, 's Warelds
zegen en vreugd.

that opes,
Sublime, from that Valley of bliss to the
world!
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Van der Hoop Jr.
Wie heeft van Cashmires vallei nooit
Ze is schoon die vallei, als de lieflijke
gehoord,
glans
Van haar rozen, de schoonsten op aarde, Der maan, met zijn mollige stralen, den
trans
Haar tempels en grotten met bloemen Van slot en paleizen met zilverstof tooit,
omboord,
Haar wateren, ruischend met lieflijk
Of goud in 't kristal van den waterval
akkoord
strooit,
En klaar als 't kristal, dat in d'oogappel Als 't nachtegaallied, dat den maneschijn
gloort
groet,
Der maagd, die er gloeiend op staarde? Moet zwijgen voor 't zingen der vrolijke
jeugd,
Die, dartlend en hupplend met
windsnellen voet,
In 't balsemrijk lover zich wijdt aan de
vreugd.
Ze is schoon die vallei: - als de dalende
zon
Haar beeld laat weêrkaatsen in
daauwdrup en bron,
Der jonkvrouw gelijk, die het gloeiend
gezicht
Vóór 't luiken der oogen naar 't
spiegelglas richt;
Dan blinkt de moskee, met haar wanden
van hout,
Door 't wieglende lover als zilver en goud,

Ze is schoon die vallei, als de morgen,
ontwaakt,
Glimlachend de banden der duisternis
slaakt,
En wondren op wondren verwekt voor
het oog;
Wen 't zonlicht, ontvlamd aan den
lichtblaauwen boog,
Paleizen, fonteinen, gebergten en dal
Weêr dagvaart, als waar' zy meestres
van 't heelal,
En de Engel der geuren, door 't
De bidklepper dreunt langs de heuvelen daauwvocht gebaad,
heen,
Zijn bloeiende Harem, de moschroos
En roept Allah's kroost ten gebede
verlaat.
byeen,
Als de uchtendwind, warsch van de
Terwijl aan het lagere deel der vallei
vadsige rust,
De toovnaar in klemmende vingeren
De zijdene bladen der berkenroos kust.
Het wierookvat walmend laat slingeren,
Maar eerst als het Oosten de lichtvaan
Of verder, voor 't oog van der jonglingen ontvouwt
rei,
En 't dragen des standerts den middag
De danser de klokjens doet klinken,
vertrouwt,
Die cierlijk aan 't dansgewaad blinken. Dan eerst voegt aan 't dal van Cashmire
de kroon
Der schepping, als 't Eden van frischheid
en schoon.
Beide vertalingen kennen - net als het Engelse gedicht - een afwisseling van
viervoetige jamben, met fragmenten in viervoetige anapesten, maar Van der Hoop
volgt niet de wisselingen in het origineel. Hij heeft zich ook forse ingrepen in de tekst
veroorloofd: de toespraak van de Seraf (of Peri), ‘die, naar 't schijnt, bestaat / Uit
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licht en harpmuzyk’, ontbreekt bij Van der Hoop, die meteen opstoomt naar het
avondlijke tuinfeest van Selim, waar Nourmahal haar geliefde verleidt met zang en
muziek. Zijn vertaling is over het algemeen veel vrijer, en getuigt soms van onbegrip,
zoals blijkt uit onderstaande zomer-/herfstmetafoor:
Daar 's een schoonheid, die nimmer
veranderen mag,
Als de zonnige loop van een zomerschen
dag,
Altijd schijnend en nimmer door schaduw
verzacht,
Tot de min valt in slaap, door eenzelvige
pracht.
ô Dus was niet de schoonheid, neen,
niets van dit al,

There's a beauty, for ever unchangingly
bright,
Like the long, sunny lapse of a
summer-day's light,
Shining on, shining on, by no shadow
made tender,
Till Love falls asleep in its sameness of
splendour.
This was not the beauty - oh, nothing like
this,
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Dat zoo'n tooverglans gaf aan die
schoonste van 't dal;
Maar die lieflijkheid steeds in beweging,
die speelt
Als het licht, aan een schaâuwrijken
herfstdag bedeeld,
Nu eens hier en dan daar, schenkend
gloed, waarze zweeft,
Van den mond tot de kaak, van de kaak
tot aan de oogen,
Nu eens schittrend van licht, dan van
mist overtogen,
Als de droom, die een Heilge van 't
hemelrijk heeft.

That to young Nourmahal gave such
magic of bliss!
But that loveliness, ever in motion, which
plays
Like the light upon autumn's soft
shadowy days,
Now here and now there, giving warmth
as it flies
From the lip to the cheek, from the cheek
to the eyes;
Now melting in mist and now breaking in
gleams,
Like the glimpses a saint hath of Heav'n
in his dreams.

Van der Hoop Jr.
Het zonlicht gelijk, dat ondoofbaar van gloed
By zomerdag de oogen dof schemeren doet,
Zoo is er een schoonheid, die hem, die haar mint,
Betoovrend bestraalt, maar ook kluistert en
blindt.
Die schoonheid was 't deel niet van Selims vriendin,
Neen, 't was die bevallige zoetheid van zin,
Die 't hart van den minnaar verwarmende boeit:
De herfstzon gelijk, die op 't palmenbosch gloeit,
Maar vaak, door de schaaûw van een wolkjen
bedekt,
Aan 't donkergroen lover haar schijnsel onttrekt;
Die schoonheid, die somtijds zich schuchter verbergt,
Door schijnbare koelheid den liefdegloed tergt,
Maar eindlijk, bezweken voor 's minnaars geweld,
In tranen en tedere kussen versmelt;
Hem voorsmaak verschaft van een hoogere
vreugd,
Als 't droomen van 't Eden den vroome verheugt.

Tennyson
Kort na zijn overlijden in 1868 verscheen Van den Berghs vertaling van Henoch
31
Arden , een boek dat in 1887 nog een tweede druk beleefde. Tennysons beroemde
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vertelling van de doodgewaande echtgenoot die van de zee terugkeert, maar zijn
plaats in het gezin ziet ingenomen door zijn jeugdvriend, voor het eerst gepubliceerd
in 1864, werd in de negentiende eeuw ook nog vertaald door J.L. Wertheim (1882)
32
en Isaäc Esser (1897). Hun vertalingen zijn geschreven in rijmloze, vijfvoetige
jamben. Uit een vergelijking tussen Van den Berghs gedicht en de twee latere
Nederlandse bewerkingen blijkt niet alleen een verschillende vertaalopvatting, maar
ook dat tussen 1869, 1882 en 1897 de dichterlijke taal onmiskenbaar een versobering
heeft ondergaan. De herdruk van Van den Berghs vertaling in 1887 moet beslist
ouderwets hebben aangedaan. In het onderstaande is de aandacht gevestigd op
Van den Berghs bewerking van het Engelse gedicht: fragmenten uit de vertalingen
van Wertheim en Esser dienen alleen om de genoemde verschillen te illustreren.
33

De eenvoud van Tennysons verzen lijkt de Nederlandse bewerker niet te voldoen:
veelvuldig zoekt hij naar verdichterlijking van de al te sobere Engelse uitdrukkingen.
De meest in het oog lopende aanpassing aan de heersende poëtische smaak is de
toepassing van het rijm, dat soms vreemd afsteekt bij de ‘blank verses’ van
Tennyson. Dichterlijke uitweidingen veroorlooft de vertaler zich vooral in passages
die gaan over huiselijkheid en huwelijksgeluk, terwijl bijvoorbeeld de morele bepaling
van Philips gedrag, die uit vriendschap en hartelijkheid handelt, maar ook minder
nobele beweegredenen heeft om zich aan Annie op te dringen, wat verwaarloosd
wordt (‘At which, as with a kind anger in him, / “The ship was lost” he said “the ship
was lost”’, vertaald als: ‘Waarop hij zuchtte smartlijk aangedaan / 't Schip is vergaan,
helaas! het is vergaan.’). Des te verrassender is een moralistische interpretatie die
zeer wel te vermijden was geweest, aan het eind van het gedicht. Als Henoch na
zijn jarenlange afwezigheid zijn vrouw, Philip en kinderen bespiedt, dreigt hem een
kreet te ontsnappen, ‘Die dat geluk eensklaps had kunnen storen / Als 't oordeel
dat den zondaar dringt in de ooren’ (‘like the blast of doom’).
Een ander soort uitbreiding in de Nederlandse vertaling wordt veroorzaakt door
de behoefte handelingen, gedachten en gevoelens explicieter te maken, uit te leggen
of te interpreteren. Opnieuw lijkt de vertaler geen genoegen te nemen met de
soberheid van Tennyson. Als Philip er niet bij kan zijn als de jeugd uit het stadje
hazelnoten gaat rapen, geeft Tennyson tussen haakjes de reden: ‘(His father lying
sick and needing him)’; Van den Bergh verschaft duidelijkheid omtrent aard van de
verpleging: ‘Zijn vader had den jongling noodig, want / Krank was hij en gesteld op
Philips praat’ - een taak die hoogstnoodzakelijk was wegens het rijm ‘[...] Philip
kwam wat laat’.
Het rijm stelt vaker zijn eisen: stoplapperige toevoegingen als ‘Beproefd werd zijn
geduld en trouw met eenen, / Tot andermaal een half jaar was verdwenen’, of ‘Zweert
ge op den Bijbel, die daar ginds staat (vanwege ‘“Dood!” riep het goede schepsel,
“welk een praat!”’), of ‘Zijn wederkomst ten verren landen uit, / Zijn wederzien van
Annie, zijn besluit’. Een opsomming van alles wat Henoch mist van
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zijn geboortestreek als hij alleen op zijn eiland is, wordt bekort door rijmdwang en
de onmogelijkheid om telkens kernachtig (én in hexameters) weer te geven wat er
bedoeld wordt. Een ‘peacock-yewtree’ maakt dan weinig kans: eerder omslachtig
vertaald als ‘de iepenboom [die], geschoren en gesnoeid / Den vreemden vorm
eens paauws had aangenomen’:
Zijn kindren, hun gesnap, zijn lieve
vrouw,
Zijn kleine woning, de opwaartsgaande
weg,
De molen, 't eenzaam adelijk gebouw,
Zijn paard, zijn boot, de dichte taxisheg,
De duinen, waarom najaarsneevlen
waren,
Het zacht geloei van 't huiswaart keerend
vee,
De zoete geur der afgevallen blâren,
En 't dof geluid der vaalgekleurde zee.

The babes, their babble, Annie, the small
house,
The climbing street, the mill, the leafy
lanes,
The peacock-yewtree and the lonely Hall,
The horse he drove, the boat he sold, the
chill
November dawns and dewy-glooming
downs,
The gentle shower, the smell of dying
leaves,
And the low moan of leaden-color'd seas.

Wertheim
Soera Rana
Zijn kind'ren, hun gekeuvel, Annie, 't huis, [...] de kinderkens,
Hun snappen, Annie, en het kleine huis,
De steile straat, den molen, 't lomm'rijk
bosch,
De steile straat, den molen, 't lommerloof,
Het vergelegen slot en de iepenlaan,
Zijn schimmel en de boot, door hem
De' als pauw gesnoeiden ijf en 't
verkocht,
eenzaam Slot,
De kille morgens in November, 't grauw 't Paard dat hij dreef, de boot die hij
verkocht,
En vochtig duin, de milde regenbui,
't Kil uchtendkrieken in November, 't duin,
De geuren van het welkend loover, en
De weeklacht des loodkleur'gen oceaans. Nog scheemrend in den dauw, stil
regenweêr,
Den reuk van dorrend blad, en 't zacht
geklaag
Van een loodkleurge zee.
In menige passage is van al deze typen uitbreidingen een ratjetoe gemaakt, naar
de dichterlijke smaak van dat moment:
En, zacht de hand aan 't wiegjen slaande,
sprak
Hij teêr: ‘dit schaap, zoo sukkelend en
zwak Ik heb er hem te liever om. God zegen’
Ons jongste ventjen, nu en t'allen tijd.
Wanneer ik van mijn reis terug ben, rijdt

Hij zeker op de kniën van zijn vaârtjen,

Then lightly rocking baby's cradle ‘and
he,
This pretty, puny, weakly little one, Nay - for I love him all the better for it God bless him, he shall sit upon my
knees
And I will tell him tales of foreign parts,
And make him merry, when I come home
again.
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Als eens onze oudste jongen, dapper
paardtjen.
'k Verhaal hem dan gedurig voor en na
Van wat ik zag aan verre vreemde
stranden,
En doe van pret hem klappen in de
handen. -
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Wertheim
Soera Rana
En,’ ging hij voort, terwijl zijn hand de
En luchtig schomm'lende aan zijn
wieg
zuiglings wieg:
Des kleinen zachtkens op en neêr
‘En hij, dit lief, dit teêr en zwaklijk ding,
bewoog,
‘Want 'k heb het kind er slechts te liever
‘En wat dat zieklijk bloedje daar betreft... om,
‘God zegen’ hem, hij zit eens op mijn
Wat zeg ik? 'k heb er hem te liever om. knie,
Wanneer ik t'huis kom, rijdt hij op mijn ‘En 'k doe verhalen hem van 't vreemde
knie,
land,
En ik verhaal hem dan van Oost en West, ‘En maak hem vroolijk, als ik huiswaarts
keer.
En van de vreemde landen, die 'k
bezocht,
Totdat hij vriend'lijk lacht. [...]
Van den Bergh mist betekenisvolle herhalingen, zoals de beschrijving van de
plaats (‘waar 't sluikend bosch daalt naar den heuvelrand’) waar Philip als jongen
Annie en Henoch in innig samenzijn bespiedde en besefte dat zijn kans op geluk
verkeken was: ‘Just where the prone edge of the wood began / To feather toward
the hollow’. Op dezelfde plek, ‘waar naar den heuvelrand / Het slinkend boschjen
afloopt’, maakt Philip zeventien jaar later de geschiedenis ongedaan door Annie ten
huwelijk te vragen. Het herhaald gebeier van de kerkklokken, bij gelegenheid van
Annies beide huwelijken, is wel opgemerkt: lijkt de eerste keer de vertaling: ‘Dus
trouwden zij en bij hun echtverbond / Klonk vrolijk klokgeklep het stadjen rond’, wat
overdadig voor ‘So these were wed, and merrily rang the bells’, de tweede keer
passen deze beide Nederlandse versregels goed bij de gevarieerde herhaling in
het origineel: ‘So these were wed and merrily rang the bells, / Merrily rang the bells
and they were wed’.
Soms verongelukken vergelijkingen: ‘Him, like the working bee in blossom-dust,
/ Blanch'd with his mill, they found’ wordt dan: ‘maar hij / Was wit van meel bestoven
als de bij, / En kon toch zóó niet meêgaan op hun beê’. De laatste versregel is
toegevoegd, als verklaring van de aanvankelijke onwilligheid van Philip om met de
kinderen mee te gaan. Een pijnlijk mislukte beeldspraak kan worden aangetroffen
in de beschrijving van Henochs heimelijke bezoek aan het huis waar Philip, zijn
vrouw en de kinderen wonen. Het licht dat uit de ramen naar buiten schijnt, verleidt
hem een blik naar binnen te werpen, waar hij getuige zou zijn van hun huiselijk
geluk: ‘De zachte gloed van een gezellig licht / Blonk nu uit Philips huis hem in 't
gezicht, / Zoo als het licht der baak den zeemeeuw doet, / Totdat hij zich op 't glas
te bersten stoot / En 't zwervend leven eindigt in den dood.’ (‘By and by / The ruddy
square of comfortable light, / Far-blazing from the rear of Philip's house, / Allured
him, as the beacon-blaze allures / The bird of passage, till he madly strikes / Against
34
it, and beats out his weary life.’)
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Tot besluit: oorspronkelijke en vertaalde poëzie
Sam Jan van den Bergh heeft nooit hexameters gebruikt voor zijn oorspronkelijke,
verhalende gedichten. Wat men in zijn poëzie wel vindt, is de afwisseling van metra
zoals die voorkwam in de vertalingen van Byron en Moore, waarschijnlijk opnieuw
om de eentonigheid van de jamben te doorbreken. In Trudesinde (1842) zorgt het
lied van een dichterlijke harpist, in zevenvoetige trocheeën, ervoor dat de lezer even
mag uitrusten van de viervoetige jamben. De eerste strofe luidt als volgt:
Wat de zon is voor het aardrijk, is de vreugde voor 't gemoed;
Daarom throone ze in dees wanden, zette ze ieder 't harte in gloed;
Gaat de zonne schuil in wolken, de aard wordt dan in rouw gehuld,
En wanneer de vreugd voorby ging, wordt de borst met smart vervuld.

Deze versvom kan misschien het best beschreven worden als ‘tweeledige
langverzen, zamengesteld uit twee trochaïsche verzen, één van vier en één van
35
drie voeten, maar waarvan ten minsten het laatste op een staande cadenz uitgaat’.
Deze zevenvoetige maat heeft ‘een aanmerkelijke pauze’ in het midden van de
versregel, in Trudesinde aangegeven met een grote spatie. Dat Van den Bergh niet
terugschrok voor proefnemingen met het metrum, blijkt uit het tweede deel van de
tweede regel uit het aangehaalde fragment, waar de trocheeën zijn vervangen voor
dactylen.
Wie meent dat de vertaalde poëzie van S.J. van den Bergh soms duister en gezocht
is, vol gekunstelde samenstellingen en eigenaardige woorden die alleen optreden
om te voldoen aan metrum of rijm, kan dezelfde verschijnselen waarnemen in zijn
oorspronkelijke poëzie - en die van vele tijdgenoten. En wie van oordeel is dat de
vertaalde hexameters niet loepzuiver zijn, kan vaststellen dat de voor het Nederlands
zoveel ‘natuurlijker’ geachte jamben de dichter soms ook een stok tussen de benen
staken. Maar dat neemt niet weg dat de vertaalde gedichten van Van den Bergh want daartoe hebben we ons hier bepaald - menigmaal onze bewondering afdwingen:
door hun ‘zangerigheid’, maar ook door de vindingrijkheid waarmee de dichter,
zonder diepgaande kennis van het Engels en met gebruikmaking van bescheiden
36
hulpmiddelen , lastige vertaalproblemen oploste. Meer nog dan op een precieze
weergave van het oorspronkelijke dichtstuk was de aandacht van de dichtende
vertaler gevestigd op de eisen van het gekozen metrum; een keuze die op zichzelf
een principiële uitspraak impliceerde over de verhouding tussen het Nederlands en
de vreemde taal in kwestie, meer in het bijzonder over de prosodische
eigenaardigheden van beide talen.

Eindnoten:
1 Cd. Busken Huet, Litterarische Fantasien en Kritieken VII. Haarlem [z.j.], p. 56.
2 Oden van Anakreon. [Vertaald door J.J.L. ten Kate en S.J. van den Bergh.] Groningen: W. van
Boekeren, 1837. Johannes Kneppelhout waste Ten Kate geducht de oren, toen hij had vernomen
van de Anacreon-vertaling waaraan de aankomende student had meegewerkt. Ten Kate citeerde
Kneppelhout uitvoerig in een (niet gedateerde) brief aan Sam Jan van den Bergh (KDC LARC
3733, brief 19, zonder datum):
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‘Gisteren krijg ik een vod van een brief van hem, [...] en zie hier nu een uittreksel daaruit, waarover
ik verdoemd nijdig geweest ben: “mais qu'est ce qu'on m'a dit, v. Boekeren publie-t-il une
traduction d' Anacréon, de toi? J'ai dit que c'est dommage et te le dis avec la même sincérité et
le même sans-façon. A quoi bon traduire Anacréon? et ce n'est pas encore cela que je blâme;
ce que je trouve ridicule, c'est que tu ne le comprends pas et que c'est une traduction de seconde
main, une traduction d'après une traduction. Je pense assurement qu'il y aura des choses
heureuses; mais cela n'empêche pas que le tort reste de ton côté, que je suis bien sûr que Beets
p.e. en rira et que moi je me garderais bien de traduire un auteur que je ne posséderais pas à
fond. Le public le trouvera pedant, crois-moi, et tu ferais bien mieux à mon avis, de le tenir un
peu caché, jusqu'à ce que tu fusses reçu étudiant. Vois donc; si ta traduction d'Anacréon t'égare,
si tu altères le sens des mots, que tu dis autre chose que ton original, ou bien, ce qui arrivera,
que tu n'ose le suivre que de loin et néglègement au lieu de lui marcher derrière les talons et
de le suivre à la piste, ce qui est le devoir d'un bon traducteur, si tu donnes des preuves d'une
ignorance déguisée en erudition - et c'est la plus sotte des manières! - que diront v.d. Palm, v.
Assen, Bake etc: -” En ik zal ook maar etc: zeggen, want het lust mij niet de nog in 't eindelooze
voortgaande predikatie te volenden. Wat dunkt u? Terugkeren kunnen wij niet, het moet dus
maar in zee; ten minste ik voor mij consilii inops sum in deze zaak; - enfin, ik zeg met Plautus:
mihi dolebit, si quid stulte fecero, of op zijn Hollandsch: die zijn gat brandt moet op blaren zitten
en dus: is het niet goed, dan zij het niet goed; maar bij de professoren zal ik mij wel weten te
verandwoorden.’
De gevangene op den Kaukasus. Een gedicht naar het Russisch van Alexander Puschkin. 's
Gravenhage, by W.P. van Stockum, 1840. Van den Bergh gebruikte een vertaling door Dr. Robert
Lippert in het Duitse jaarboekje Der Delphin. Wie iets naders wilde vernemen over Poesjkin,
werd door Van den Bergh verwezen naar Blik op Ruslands Letterkunde (Haarlem 1838), een
vertaling van Literarische Bilder aus Russland door H.J. König. Over de recensie in De Gids
(door P.T. Helvetius van den Bergh) van De gevangene op den Kaukasus, zie: Raymond Van
den Broeck, ‘Vijftig jaar recensies van vertaalde literatuur in De Gids (1837-1887)’, in: Raymond
Van den Broeck, Literatuur van elders, p. 37-45: p. 39.
Een verzameling van vertaalde Duitse poëzie verscheen onder de titel Geest en hart. Duitschlands
dichters nagezongen, door S.J. van den Bergh. Utrecht: C. van der Post, Jr., 1861.
Raymond Van den Broeck, Literatuur van elders. Over het vertalen en de studie van vertaalde
literatuur in het Nederlands. Leuven-Amersfoort 1988, p. 8. Zie ook de bespreking van deze
bundel door E.K. Grootes in Literatuur 7 (1990), 1 (jan.-febr.), p. 61-62. Zie ook de tekst van
Van den Bergh in: De Hollandsche vertaalmolen. Nederlandse beschouwingen over vertalen
1820-1885. Verzameld en ingeleid door Cees Koster. 's-Gravenhage 2002 p. 70-71.
Hollandsche dichtmaat en prosodie toegepast op het rythmus en metrum der Ouden in zoo verre
beiden in onze Hollandsche dichtkunde zouden kunnen worden ingevoerd. Door Gerrit Hesselink
A.L.M. Phil. Doct. en Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Wijsbegeerte bij de Doopsgezinden
te Amsterdam. Amsterdam: Wed. G. Warnars en J.W. Yntema en Comp., 1808. Kinkers ‘model’
voor de klassieke hexameter kan worden aangetroffen in zijn Proeve eener Hollandsche prosodia,
oordeelkundig gegrond op, en door het gehoor getoetst aan de uitspraak onzer taal, door het
beschaafde gedeelte onzer natie, en toegepast op het rythmus en metrum der ouden, in zoo
verre beiden in onze Hollandsche dichtkunde zouden kunnen worden ingevoerd. Amsterdam:
Allart, 1810. Beide verhandelingen zijn geschreven als antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven
door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen naar een ‘Proeve
eener Hollandsche Prosodie’: Kinkers opstel werd bekroond met de gouden erepenning; Hesselink
besloot zijn werkstuk niet in te zenden, omdat hij de perken van de gestelde vraag te buiten was
gegaan.
C.S. Adama van Scheltema, Perpetua. Oorspronkelijk dichtstuk, en Miles Standish. Longfellow
naverteld. Amsterdam: J.H. Scheltema, 1859.
Gedateerd 18 Februari 1860. In Longfellows gedichten, nagezongen door S.J. van den Bergh.
Haarlem: A.C. Kruseman, [1861], p. [99]-[104]. De Kanter had niet altijd zoveel bewondering
gevoeld voor de hexameter: in Daphné: tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlandsche Poëzij
(onder redactie van J.J.L. ten Kate). Utrecht: Dannenfelser en Doorman, 1850, eerste bundel,
p. 97-111, publiceerde De Kanter ‘Proeve eener jambische overbrenging van Klopstocks Messias’.
De hexameters van Klopstock hadden veel dichters overtuigd van de toepasbaarheid van de
klassieke hexameter in het Duits, en daarom ook in het Nederlands.
Kinker, Proeve eener Hollandsche prosodia, p. 165-173.
Kinker, Proeve eener Hollandsche prosodia, p. 229-310: ‘Toepassing der Hollandsche prosodia
op het rythmus en metrum der Ouden, enz.’; daarbinnen p. 259-295 over de hexameter; p.
259-260 over de ‘Duitse’ hexameter.
De Messias, in twintig zangen, van Fr. Gottl. Klopstock. Eerste-derde deel. Uit het Hoogduitsch
vertaald door C. Groeneveld. Amsterdam: Wed. A.D. Sellschop en P. Huart, 1784, 1785, 1791;
De Messias, uit het Hoogduitsch van Klopstock, vertaald door Mr. Johan Meerman, Heer van
Dalem en Vuren. Eerstevierde deel. 's Gravenhage: [de Erven van] Isaac van Cleef, 1803-1805.
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11 In deze ‘Narede’ is ook opgenomen Meermans ‘Bericht omtrent den Hexameter voor min
geoeffenden in de Poësie der Ouden’, die voorafging aan het eerste stuk van zijn
Klopstock-vertaling. Hesselinks bestrijding van de vertaalde ‘Duitse’ hexameter was op dit
‘Bericht’ gebaseerd.
12 Meerman, ‘Narede’, p. 74.
13 Meerman, ‘Narede’, p. 67.
14 Meerman, ‘Narede’, p. 64-65.
15 Meerman, ‘Narede’, p. 79-80.
16 Hesselink, Hollandsche dichtmaat en prosodie, p. 201-258, overzichtelijk bijeengezet in de
bespreking van Hesselinks verhandeling in Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen (1808),
I, p. 156-160: p. 159-160.
17 Hesselink, Hollandsche dichtmaat en prosodie, p. 182: ‘Aldus kunnen de Hexameters der Ouden
in onze Taal worden nagevolgd; en zal dit werk eenigermate gemakkelijker worden, wanneer,
naar eisch dier Dichtmaat, Spondeën en Dactylen bij afwisseling door elkanderen gebruikt
worden; waarbij voorts nog te letten staat, dat, zoo min mogelijk, elk woord eenen afzonderlijken
Voet uitmaakt.’
18 De passage waarin hij rekenschap aflegt voor zijn opvatting van de hexameter luidt als volgt:
‘Om den wille der liefelijkheid van de taal, hebben wij gemeend ons in den regel, hoewel niet
slaafsch, te moeten laten leiden door de voorschriften van den hoogleeraar Hesselink, die ten
jare 1808, te Amsterdam bij de Wed. G. Warnars en J.W. IJntema en Comp., eene Hollandsche
prozodie, op het rythmus en metrum der Ouden toegepast, heeft uitgegeven. Wie ons de eer
wil aandoen, onze vaersregelen te toetsen aan zijne gestelde regelen, zal ontwaren dat ook wij
het metrische meer dan het rythmische stelsel hebben gehuldigd, ofschoon het eigenaardige
onzer taal ons wel eens verlokte aan het sireengevlei van het laatste het oor te leenen. Het zou
noodeloos zijn op iedere plaats aan te wijzen waar wij echter voor de verzoeking bezweken zijn,
en ook aan den klemtoon eene stem in het kapittel verleend hebben, gelijk dit het geval was
met het groote aantal woorden die op heid uitgaan, zoo als schoonheid, stoutheid, enz., welke
wij, volgends de dagelijksche uitspraak, bestendig als trochaeën gebezigd, en niet tot een
ondragelijken spondaeus hebben uitgerekt. Dit is ook wel eene enkele maal het geval geweest
met de woorden als: herwaarts, derwaarts, lichaam, enz., die wij, hoewel zij strikt genomen tot
de spondaeën moeten gerekend worden, echter naar de eischen van het gehoor, welke toch in
ieder vaers van geene geringe beteekenis zijn, als trochaeën hebben gebezigd, terwijl wij ook
meermalen van de vrijheid hebben gebruik gemaakt om den spondaeus met den trochaeus af
te wisselen, en op die wijze de vloeiendheid van het vaers zelve gemeend hebben te bevorderen.
In saamgestelde woorden, zoo als: grootvader, hoefijzer, trekvogel, vaderland, huishouding,
overvloed, enz. hebben wij meer het spraakgebruik gehuldigd dan de voorschriften van die
prozodische aristarchen, in wier oog de wijziging hunner grondwet tot de onmogelijkheden
behoort, en ze dus grootendeels als dactylen beschouwd. Waar echter dergelijke woorden een
synoniem duldden, is door ons aan de metrische eischen voldaan; doch waar het aangegeven
woord omschrijving noch vervanging toeliet, keurden wij het best, de juiste uitdrukking te moeten
stellen boven eene uitbreiding, waarover de prozodie gejuicht, doch de poëzij getreurd zou
hebben.
Bij de éénsylbige woorden, die òf als kort, òf als lang kunnen gerekend worden (anceps zijn),
hebben wij ons in de toekenning hunner metrische waarde telkens laten leiden door de nu dus
en dan weder anders zich voordoende behoefte aan eene lange of korte lettergreep, naar gelang
van de plaats die zij in het vaers besloegen, even als wij de eigennamen van personen, plaatsen,
steden en stroomen of rivieren, zoo als: Benedict, Louisbourg, Port-Royaal, Beauséjour, Delaware,
gebezigd hebben naar den eisch van het metrum. Eéne enkele maal hebben wij ons, om der
welluidendheid wille, eene verandering in den naam van een der opgevoerde personen
veroorloofd, door pater Feliciaan in pater Andreas te herdoopen.’
19 ‘Dichter-marteling’, in De Tijdspiegel (1859), II, p. 124-130; bespreking door C.P. in Het
Leeskabinet. Bibliographisch Album (1859), p. 237-243 (p. 243: ‘In de slepende Nederlandsche
alexandrijnen vinden wij Longfellow met zijn eigenaardigen, krachtigen hexameter niet terug.’)
Zie: J.G. Riewald & J. Bakker, The Critical Reception of American Literature in the Netherlands
1824-1900. A Documentary Conspectus from Contemporary Periodicals. (= Costerus, new
series, vol. XXXIII.) Amsterdam 1982, p. 185-208.
20 Spiritus Asper en Lenis, ‘Een Amerikaansche germanisme op Nederlandschen bodem’, in De
Tijdspiegel (1857), I, p. 111-118.
21 De Zeeroover. Een verhaal van Lord Byron. Naar het Engelsch, door S.J. van den Bergh.
Haarlem: Erven F. Bohn, 1843. Lara. Een verhaal van Lord Byron. Naar het Engelsch, door S.J.
van den Bergh. 's Gravenhage, J.A.A. van den Bergh, 1845. (In de Universiteitsbibliotheek
Nijmegen wordt een exemplaar van Lara bewaard met een handgeschreven opdracht aan
collega-Byron-vertaler Beets: ‘Den Wel Eerwaarden Zeer Geleerden Heere / Dr. Nicolaas Beets
/ van zijnen kunstvriend / S.J. van den Bergh / 's Hage, 21 Juli 1845.’) Aan de vertaling gaat een
(gedrukt) opdrachtvers vooraf ‘Aan Dr. R. Bennink Janssonius’, waarin wordt gereageerd op het
gedicht ‘Verloren vrienden’ van Bennink Janssonius, uit diens bundel Lentebladen (ook in De
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Dichtwerken van Dr. R. Bennink Janssonius. Eerste deel. Amsterdam 1872, p. 77-78). T. Popma,
Byron en het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde. Amsterdam 1928, p. 375-394.
22 Popma, Byron en het Byronisme, p. 145-146.
23 Nederlandsche Muzen-Almanak (1837), p. 190-198; Nederlandsche Muzen-Almanak (1838), p.
153-155 (Spandaw), p. 1-8 (Lamartine). Cf. Piet Valkhoff, ‘Lamartine in Nederland’, in: Piet
Valkhoff, Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk. 's-Gravenhage [1943], p. 160-188. ‘Le
poète mourant’ is afkomstig uit Nouvelles Méditations Poétiques (eerste editie 1823). Een strofe
uit Van den Berghs vertaling met het Franse origineel:

Neen, schrijf mijn' naam niet op mijne allerlaatste woning;
Bezwaar mijn schim niet door gesteenten: geen vertooning
Van praal verlang ik, slechts een luttel zands, niets meer!
ô Zij ter naauwernood my zoo veel plaats verbleven,
Dat daar de wandlaar, als hy ronddoolt in dees dreven,
Kan knielen voor den Opperheer!
N'inscrivez point de nom sur ma demeure sombre.
Du poids d'un monument ne chargez pas mon ombre:
D'un peu de sable, hélas! je ne suis point jaloux.
Laissez-moi seulement à peine assez d'espace
Pour que le malheureux qui sur ma tombe passe
Puisse y poser ses deux genoux.
24 De Gids 8 (1844), I (Boekbeoordeelingen), p. 239-245.
25 Popma, Byron en het Byronisme, p. 379.
26 Waarschijnlijk doelt Thijm op een uitspraak van Chateaubriand (met een iets andere strekking)
in Essai sur la littérature anglaise [...]. Tome I. Bruxelles 1836, ‘Avertissement’, p. 5: ‘La traduction
littérale me paraît toujours la meilleure: une traduction interlinéaire serait la perfection du genre,
si on lui poyvait ôter ce qu'elle a de sauvage.’
27 P. de Jong, ‘Bilderdijk over het vertalen’, in De nieuwe taalgids 69 (1976), 6 (nov.), p. 508-517.
Voorts: Raymond Van den Broeck, ‘Opvattingen over het vertalen in Nederland van 1800 tot
1850’, in De Gids 149 (1986), 6 (sept.), p. 497-513.
28 L.G. Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820)
in een Westeuropees kader. (Diss.) Amsterdam 1992, p. 114-115.
29 Theo D'haen, ‘De Nederlandse “Byron”’, in Literatuur 3 (1992), 2 (maart/april), p. 88-96.
30 In Ten Kates bundel Vertaalde poëzy ('s Gravenhage: K. Fuhri, 1839) is opgenomen ‘Het Paradijs
en de Peri, een verhaal van Thomas Moore (uit zijn “Lalla-rookh”)’, p. 1-38. Het licht van den
harem. Een Oostersch verhaal van Thomas Moore. Uit het Engelsch door S.J. van den Bergh.
's Gravenhage: J.A.A. van den Bergh, 1843; A. van der Hoop jr., ‘Het licht van den harem’, in
Aurora. Jaarboekje voor 1843, p. 152-180. Andere vertalingen van Moores poëzie: J.P.
Hasebroek, Proeven van vertaling uit de gedichten van Thomas Moore. Amsterdam: M.
Westerman, 1836; Vertalingen en navolgingen in poëzy, door Jacob van Lennep. Amsterdam:
Meijer Warnars, 1834 (hierin: ‘De vuur-aanbidders’); [Klaas Sybrandi], De Peri en het Paradijs.
Naar het Engelsch uit de Lalla Rookh. [Z.p.] 1831.
31 Henoch Arden. Naar het Engelsch van Alfred Tennyson door S.J. van den Bergh met voorbericht
van J.J.L. ten Kate en portret van den Nederlandschen vertolker. 's Gravenhage: de Erven
Thierry en Mensing, 1869. (Met gelithografeerd portret en gelithografeerd titelblad in kleuren.)
32 Henoch Arden. In het Nederlandsch bewerkt door J.L. Wertheim. Met teekening van Joseph
Israëls. Amsterdam: Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1882. Ook in: J.L. Wertheim, Proza
en poëzie. Tweede deel. Poëzie. Amsterdam 1884, p. 291-332. Henoch Arden, door Soera Rana
[J. Esser Jr.]. Haarlem: de Erven Loosjes, 1897. Zie over Wertheim: I.A. Levy, ‘Levensschets
van Jacob Leon Wertheim’, in Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde. Bijlage tot de Handelingen van 1883, p. 13-24; p. 20: ‘Hem
komt de verdienste toe deze uitheemsche plant op hollandschen stam te hebben geënt.’ Over
Soera Rana: Dr. G. Kalff, Soera Rana (Isaäc Esser Jr.) 1845-1920. Haarlem 1921, p. 104-107.
Over Tennysons gedicht: Anne Humpherys, ‘Enoch Arden, the Fatal Return, and the Silence of
Annie’, in Victorian poetry. A critical journey of Victorian literature (1992), p. 331-342; Douglas
C. Fricke, ‘A Study of Myth and Archetype in “Enoch Arden”’, in Tennyson Research Bulletin 2,
no. 3 (nov. 1974), p. 106-115.
33 Cf. F.E.L. Priestley, Language and Structure in Tennyson's Poetry. London [1973], p. 72-80,
waar de auteur vaststelt (p. 76): ‘The predominant style of the poem, what might be called the
stylistic warp of its poetic texture, is this, the elevated simple, not the ornate.’
34 Deze passage luidt bij Wertheim: [...] 't Vroolijk licht / In Philip's woning blonk hem tegemoet /
Van verre. 't Roode schijnsel lokte hem, / Gelijk de vogel, zwervend op de zee, / Door 't schitteren
van de lichtbaak wordt verblind, / Die hij in dolle vaart bereiken wil, / Tot hij den kop verbrijzelt
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tegen 't glas.’ Bij Esser: ‘Dan lokte hem het glorende vierkant / Van koestrend licht uit Philip's
achterhuis / Verr' stralend aan, gelijk het vuurbaaklicht / Den vogel aanlokt, die in blinde vlucht
/ Er 't afgematte hoofd te pletter slaat.’
35 T. Roorda, Over dichtmaat, versmaat en versbouw, inzonderheid in de Hollandsche, Duitsche,
Fransche, Grieksche en Romeinsche, Arabische en Oud-Indische poëzie. 's Gravenhage 1863,
p. 212.
36 Welke woordenboeken Van den Bergh gebruikt heeft, is moeilijk na te gaan. Uit een brief van
Thijm aan Van den Bergh blijkt dat Thijm zich voor de uitspraak van het Engels behielp met:
John Walker, A critical pronouncing dictionary, and expositor of the English language [...] to
which are prefixed, principles of English pronunciation. London [ca. 1833].
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Daar wil ik in staan!
Over Gerrit Achterberg
Fabian R.W. Stolk
Inleiding
Sinds Achterbergs intrede in de literaire wereld heeft niet alleen zijn werk, maar ook
zijn leven in de belangstelling gestaan van literatoren, van al dan niet academische
poëzielezers en -beschouwers en anderen; was het niet vanwege zijn confessionele
(in casu protestants-christelijke) achtergrond, dan wel om de doodslag op zijn hospita
en alles wat daarmee samenhing, vooral zijn psychiatrische problematiek. Op
uitnodigingen tot deelname aan het literaire leven die waren gemotiveerd door zijn
1
confessie, ging Achterberg graag in. Maar tegen al te persoonlijke biografische
belangstelling heeft de dichter zich verzet, wat alleen al blijkt uit het gegeven dat hij
zich in het openbaar nooit anders heeft uitgelaten dan door middel van zijn poëzie.
In dit licht is de differentiatie die A. Middeldorp heeft aangebracht in de biografische
benaderingswijze interessant: ‘Ik maak graag onderscheid tussen wat ik noem de
algemene biografie en de particuliere biografie. Het algemeen biografische, zoals
Achterbergs land van herkomst, of die locaties in Ode aan den Haag, daarin heb ik
me graag verdiept. Maar ik vind het van een andere orde dan de particuliere biografie,
of, om het nu zo te zeggen: dan het boek van Hazeu [bedoeld is: de
Achterbergbiografie uit 1988]. Want ik wil absoluut niet dat de gedichten worden
gezien als een anekdotisch, poëtisch verslag van biografische gebeurtenissen. Dat
klopt niet. Het gaat om méér.’ (Jeroense en Lucas 2003: 76)
Dat het in Achterbergs poëzie om méér gaat dan het autobiografische, was in
1966 al het onderwerp van een stelling bij het proefschrift van A.L. Sötemann: ‘Men
versmalt de betekenis en de waarde van G. Achterbergs poëzie wanneer men de
2
nadruk legt op de autobiografische elementen in het werk, zoals dikwijls geschiedt’.
Achterbergs voortdurende poging tot afscherming van zijn privé-leven, die opgevat
kan worden als zijn instemming met deze stelling, komt onder andere naar voren
in Fokkema's dissertatie Varianten bij Achterberg (1973): in de drukvarianten wees
hij ondermeer ‘een tendens tot veralgemening’ aan, ‘het streven van Achterberg om
zijn poëzie los te maken van persoonlijke relaties.’ (Fokkema 1973 dl. 2: 45) Na de
dood van de dichter heeft zijn weduwe, Cathrien Achterberg-van Baak, deze
afschermende taak overgenomen, maar ook zij kon niet voor komen
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dat er meer en meer bekend werd. Uiteindelijk heeft zij meegewerkt aan de
totstandkoming van de biografie van Achterberg (Hazeu 1988: 716); inmiddels is
daarvan in 2000 de vierde, gewijzigde druk verschenen. Dat de
(particulier-)biografische belangstelling voor Achterberg gaande blijft, bleek in 2002,
toen Godert van Colmjon in twee paginagrote artikelen in het dagblad Trouw lucht
mocht geven aan zijn weerzin jegens de persoon Achterberg - die hij alleen uit de
biografie kent -, en ook van zijn louter dááruit resulterende, niet minder grote, afkeer
van de poëzie van deze dichter.
Achterbergbiograaf Hazeu stelt nadrukkelijk dat hij met het oog op toekomstige
biografieën ‘het zwaarste accent op feiten en gebeurtenissen’ heeft gelegd, en dat
de interpretatie ervan en de samenhang met de poëzie op het tweede plan staan.
(Hazeu 1988: 11) De belangstelling van de biograaf van Achterberg was dus gericht
op zo veel mogelijk facetten van zowel de mens als de dichter Achterberg. Uit de
biografie is dan ook informatie te halen over Achterbergs ouders, opleiding,
verloofdes, ziekten, drank- en tabakverslaving, evenzogoed als over zijn gedichten,
bundels, uitgevers, literaire voorkeuren, thematiek, literaire vrienden en de
desbetreffende literair-sociologische velden. De biografische belangstelling voor
Achterberg echter is meestal, zoals ook in het geval van Van Colmjon, vooral gericht
op narigheid en geestesziekte, op de gespannen relatie met de hospita en haar
gewelddadige dood, op onanie en tbr. Het geldt ook voor de meest recente
biografische publicatie over Achterberg, het aan hem gewijde themanummer van
het Maandblad geestelijke volksgezondheid (2003). Daarin zijn brieven gepubliceerd
uit de tijd dat hij in een gesticht zat, en wordt langdurig stilgestaan, ditmaal door ter
zake deskundigen, bij Achterbergs loopbaan in de psychiatrie, bij zijn geestesziekte
en de mogelijke functie van zijn gedichten in de psychiatrische diagnose. Opmerkelijk
is daarbij dat in een van de bijdragen uitvoerig wordt geciteerd uit twee psychiatrische
rapporten waarin verslag wordt gedaan van onderzoeken naar de mens G.
Achterberg. De auteurs van het betreffende artikel, een psychiater en een
godgeleerde, voelen zich niet gehouden aan het medisch beroepsgeheim of andere
vormen van terughoudendheid jegens andermans privé-leven; ze stellen dat de
rapporten via de vrije nieuwsgaring te verkrijgen zijn en dat er inmiddels al zo veel
uit geciteerd is dat de privacy van Achterberg en zijn behandelaars door meer citaten
‘niet erger geschonden [wordt] dan ze al is’; de Commissie Medische Ethiek van
het Leids Universitair Medisch Centrum onderschrijft deze opvatting (Treffers & Bos
2003: 805 en 834).
In dit betoog komen enkele weinig belichte aspecten van Achterbergs particuliere
biografie ter sprake, en de rol van zijn leven in sommige van zijn gedichten. Het is
wat dat betreft een vervolg op mijn bijdrage aan de Achterbergkroniek over
bedenkingen bij Achterbergs poëtica (Stolk 1992); daarin speelde ik, uitgaande van
toen recentelijk door Fokkema gepubliceerde briefwisselingen, met de gedachte
dat Achterberg tot ongeveer 1947 geen poëzie schreef, ‘maar een soort schriftelijke
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spiritistische seances die geen ander doel hadden dan een daadwerkelijk contact
met Roel van Es, de door zijn toedoen fundamenteel onbereikbaar geworden
geliefde.’ (Stolk 1992: 18) Achterberg, was mijn veronderstelling, had aanvankelijk
een particulier belang bij zijn gedichten, hij zette zijn literaire werk in om een
verandering te realiseren in de (buitenliteraire) werkelijkheid; vervolgens zou hij zijn
3
opgeschoven naar een meer autonomistische poëtica. Ik behandel hier dan ook
niet heel Achterbergs leven maar voornamelijk de periode 1943-1953. En hoewel
het leven de aanleiding en het vertrekpunt vormt, is het doel van mijn bijdrage om
enkele gedichten te bespreken die aan dat particuliere leven refereren maar die
zonder kennis daarvan niet minder intrigerend zijn. In een aantal van de in de
bedoelde periode ontstane gedichten is de thematiek van transgressie te
onderscheiden: de overgang van werkelijkheid naar verbeelding. Opmerkelijk genoeg
is die thematiek waarschijnlijk ook in Achterbergs leven aan te wijzen. De biografie
leidt zo naar het werk, en het werk weer naar de biografie.

Leven: Achterberg in Oost-Nederland
Sedert augustus 1943 woont Achterberg in Eibergen bij een pleeggezin met vijf
kinderen van wie vier thuiswonend. Die situatie is een relatieve verademing, na een
verblijf van drie jaar in het Rijksasyl voor Psychopathen ‘Veldzicht’ te Balkbrug,
gemeente Avereest, en aansluitend drie jaar in paviljoen Oldenkotte van de
Christelijke Rekkensche Inrichtingen voor Zwakzinnigen. Toch is Achterberg niet
echt gelukkig in Eibergen. Wel hoopt hij, zoals hij dat jarenlang steevast in zijn
brieven schrijft, te mogen hopen op het vers. ‘Maar’, voegt hij er op 18 december
1943 in een brief aan Jan Vermeulen aan toe: ‘'t is hier bijna onmogelijk.’ De reden
is: ‘ik ben nooit alleen in deze kamer.’ (Achterberg 1989, dl. 1: 87). Eerder, op 11
december 1943, schreef hij al: ‘ik ben werkelijk geen minuut van de dag alleen.’
(Idem: 85). Die benauwenis, en naar ik aanneem zijn tbr in het algemeen,
dwarsboomt de dichterlijke mogelijkheden van de geesteszieke Achterberg.
Bovendien is het oorlog: ‘De Heeren houden me, wat reizen betreft, erg strak. Daar
is de tijd natuurlijk ook debet aan.’ (Idem: 84) Op 4 januari 1944 noteert hij, in de
context van pogingen om weg te komen uit de tbr, de gezinsverpleging en het oosten
des lands: ‘Dit is zoo'n isolement enz. enz.’ (Idem: 90). Het is hem bijzonder moeilijk
om literaire vrienden in het westen des lands te bereiken en om aan literatuur te
komen (Eibergen had geen uitleenbibliotheek). Ruim twee weken later, op 20 januari
1944 schrijft hij aan Jan Vermeulen: ‘'t is bijna onmogelijk om hier zelfs maar te
lezen. Ik wandel veel in diepe, maagdelijke bosschen. Iedere middag een paar uur.
Dat is zoo prachtig Jan’. (Idem: 93)
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Leven en werk
De hierboven aangehaalde particuliere briefpassage is te verbinden met de publiek
gemaakte Verzamelde gedichten, in het bijzonder met het gedicht ‘Adam’ (Achterberg
1984: 648):
Zoete vergiffenis in dennebomen
van nooit bedreven kwaad.
Het is hier donker als bij regen, ik verlaat
de grote weg om tot mijzelf te komen.
Hier hoef ik niet van het geluk te dromen,
omdat het voor mij staat
met open ogen, tot het al maar dieper gaat
het bos in, langs fluwelen zomen.
Het paradijs was zacht, omdat het lam
de leeuw omver kon stoten, toen zij speelden.
De dood lag nergens op de loer.
Ik raak verdwaald in 't donkerblauwe moer
en kan niet laten om mij te verbeelden
dat ik alleen ben op de wereld als Adam.

Het gedicht is een lyrische ontboezeming met een strekking die al in de oudheid
werd geformuleerd: Beatus ille... Het staat in een grote literaire traditie; er is als het
ware geen Achterberg nodig voor de verwoording van het Et in Arcadia ego, of het
verlangen te vertoeven Far from the madding crowd. Achterberg verbeeldt (zich)
op zijn beurt en op zijn manier een welhaast onvoorstelbare oersituatie, van ver
vóór de zondeval, zelfs nog ver voor de allereerste socialisatiemogelijkheid van de
eerste mens, alleen op de wereld. De ikfiguur raakt, tot zijn genoegen, geheel van
de wereld los.
‘Adam’ is ook te lezen als verbeelding van (aspecten van) Achterbergs persoonlijke
situatie te Eibergen, of iets ruimer: zijn isolement in Oost-Nederland, dat zich zou
4
uitstrekken tot 5 mei 1953. Als hij de grote weg verlaat waar al het verkeer is - ook
op te vatten als: sociale omgang en dito controle - pas dan kan hij tot zichzelf komen,
en tot dichten. Het is niet moeilijk de parallel te zien tussen de in diepe, maagdelijke
bosschen genietende Achterberg en de ikfiguur van ‘Adam’ die steeds dieper [...]
het bos in zalig verdwaalt in 't donkerblauwe moer. Die beelden beschrijven
paradoxaal genoeg ook het tegendeel van de situatie waarin Achterberg zich in
Eibergen doorgaans bevindt: zwaar beladen met een (juridisch niet hard gemaakte)
schuld aan een verschrikkelijk vergrijp en voortdurend getergd door de blik en
5
aanwezigheid van anderen op grond van de tbr.
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Het is geen specifiek Oost-Nederlands tafereel dat Achterberg schetst. Een zelfde
paradijselijk genoegen is te beleven in de bossen bij Austerlitz. Een argument om
‘Adam’ tot het Oost-Nederlandse werk van Achterberg te rekenen is dat hij het
opnam in Hoonte (1949) en dat het in die bundel, en ook in zijn Verzamelde
gedichten, staat naast ‘Waterval’, ‘Watermolen’, ‘Watertoren’ en ‘Waaien’. Bij die
gedichten vermoedde ik jaren geleden een Oost-Nederlandse ontstaansgrond op
basis van een particuliere associatie. Tijdens een driedaagse wandeling van Holten
6
via Markelo naar Diepenheim zag ik onverwacht een watermolen in het bos. De
molen draaide niet, maar had hij dat gedaan, stelde ik mij voor, dan kon een dichter
zeggen: O balkenhart, dat in de bossen klopt (Achterberg 1984: 645), met een
uitroep van verbazing, bonkend allitererende b's en meedreunende a's o's.
De (ontdekking van de) referentiële achtergrond vergroot mijns inziens niet
vanzelfsprekend de kwaliteit van een gedicht. Ik deel in dezen de visie van J.
Haverkate: ‘Bekend is dat voor het gedicht “Watertoren” die van Eibergen model
heeft gestaan, al is dat niet meer dan een aardig literair-historisch detail en doet het
aan het gedicht zelf verder niets toe of af. En dat voor het gedicht “Watermolen” de
eveneens bij Eibergen gelegen Mallumse Molen het vertrekpunt was, zal ook verder
niemand opvallen, maar is toch aardig om te weten.’ (Haverkate 1987: 25)
‘Aardig om te weten’. Met een dergelijke kwalificatie zouden biografische gegevens
geen pluim verdienen in de literatuurwetenschap, als er niet ook méér te halen zou
zijn. Wie het aardig vindt alleen toeristische informatie te krijgen bij plaatsen die in
gedichten worden beschreven, kan in Achterbergs biografie overigens goed terecht.
Het sonnet ‘Adam’ bijvoorbeeld is opgenomen in Hoonte, die wel Achterbergs
‘neutrale’ bundel genoemd wordt omdat de (particulier-biografisch beladen) centrale
thematiek van de verloren geliefde erin ontbreekt. Dat mag zo zijn, een biografische
achtergrond is bij een aantal van de gedichten in deze bundel wel degelijk aanwezig,
ook al hoor je daar weinig lezers over. Dat laatste komt wellicht doordat het weinig
spectaculaire aspecten van Achterbergs biografie betreft, zoals donkere
boswandelingen. Het weinig spectaculaire biografische gehalte komt al tot uiting in
de bundeltitel, die Achterberg ontleent aan zijn rustieke woonplaats. In zijn
Hoonte-periode leert Achterberg Simon Vestdijk kennen. De gedichten ‘Vestdijk I’
en ‘Vestdijk II’ staan in Hoonte. In dezelfde periode trouwt Achterberg, en ook zijn
zusters Hendrika en Annie treden in die periode in het huwelijk, de eerste met
Achterbergs Rekkense kompaan Gerhard Grobbe, de ander met landbouwer Van
Laar. In Hoonte staat, behalve ‘Bruidegom’, ook het gedicht ‘Bruiloft’ met de
beroemde regel: Familie duurt een mensenleven lang. (Achterberg 1984: 704)
Honderd procent autobiografisch - wellicht, net als ‘Adam’ - maar toch geen
gelegenheidsgedicht. Het folkloristische aspect geeft er een algemenere strekking
aan: Door deze avond trekt het grote telen / waaraan wij zijn te danken stuk voor
stuk. En wij kan betrekking hebben op de betrokken familieleden, maar ook op de
geciviliseerde mens in het algemeen.
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Het titelgedicht ‘Hoonte’ (Achterberg 1984: 636) is, vooral in het eerste terzet,
expliciet wat betreft de biografische herkomst:
Ik heb van de natuur nog nooit genoten
als hier op Hoonte in de Achterhoek.
Mariahoeve heet het hoge huis.

Hoonte, Achterhoek, Mariahoeve en het hoge huis verwijzen naar louter
7
bio-/topografische feiten. Verder bevat Hoonte het sonnet ‘Eelco’, over Eelco
Sötemann; Achterberg leerde vader A.L. Sötemann in deze periode kennen. Voorts
de sonnetten ‘Foetus’ en ‘Kindergraf’, geschreven naar aanleiding van Cathriens
zwangerschap en het overlijden in augustus 1947 van hun zoontje, negen uur na
de geboorte. In zijn Hoonte-tijd, op zoek naar vrijheid, weet Achterberg zich
gedwongen een maatschappelijke positie te verwerven; hij moet daartoe hij socialer
worden dan hij in wezen is. Mede daardoor wordt hij een probleemdrinker (Hazeu
1988: 480-482; Treffers & Bos 2003: 825). Angst en drank in Neede. Achterberg
zoekt vluchtwegen naar wat hij noemt ‘het Westen’ (ondermeer Achterberg 1989:
85) en vindt zijn heil in diepe dronkenschappen in Amsterdam. Verschillende vrienden
zijn bereid tot een nachtelijke autorit om de laveloze dichter thuis te brengen. Voor
wie dat weet, komen de ogenschijnlijk lollige gedichten ‘Extemporeetje’ en ‘Dronken
nachtliedje’ in een minder ontspannen biografisch daglicht te staan (misschien een
minder ‘aardige’ consequentie van een biografische lectuur). Nochtans lijkt het mij
dat de lezing van deze gedichten niet dan vluchtig verandert door kennisname van
de biografische achtergrond.

Het leven gaat verder; het werk ook
Maar er is ook méér. Achterberg mag op zekere dag van de directeur van de
Rekkensche inrichtingen, L.H. Fontein, op zoek naar een ander pleeggezin en hij
vindt het echtpaar Ter Wengel te Neede. Daar gaat hij op 17 januari 1944 wonen.
Hij heeft het aanvankelijk heerlijk daar in Neede, in de buurtschap Hoonte, ook al
noemt hij het dorp ‘net zoo'n gat’ als Eibergen (Achterberg 1989, dl. 1: 80); maar
Neede heeft tenminste een uitleenbibliotheek. Een volgende stap naar
onafhankelijkheid zet hij in juni 1945: hij trekt samen met Cathrien van Baak in bij
dominee Wagenvoorde, in de pastorie aan de Oudestraat 30, eveneens te Neede.
Op 27 juni 1946 trouwen Gerrit en Cathrien. Ze gaan dan op kamers op de tweede
etage in de Mariahoeve, Schurinkweg 2 te Neede, bij de familie Osterhaus.
Achterberg vindt het daar werkelijk prachtig en bericht zijn vrienden er ook trots
over. Zo schrijft hij in september 1946 aan zijn mecenas Joan Stakenburg: ‘Het gaat
ons best in den huwelijk[s]en staat; 't is hier erg mooi: Italiaanse populieren,
8
kastanjes, azalias's [sic], prachtig. Nu wordt het herfst, de paden krijgen gele randen.’
Deze
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huiselijke informatie is verrassend voor de poëzielezer. Het is namelijk net alsof
Achterberg in deze briefpassage oefent voor de opening van zijn gedicht ‘Groeten
9
uit Neede’ (Achterberg 1984: 705):
Er komen gouden randen langs de wegen.
De wereld wordt een kaart uit Canada.
De vogels gaan de vogels achterna.
Ik kwam vandaag een oude kennis tegen.
Wij deden beiden enigszins verlegen:
boven ons hoofd het blauw in gloria
en wij een stuk verouderd en weldra
niet meer te vinden over 's Heren wegen.
Er viel niet veel te zeggen, want de woorden
waren ook al op reis. Wij namen afscheid
en voelden ergens nog een laatste lafheid.
Toen bleef ik in mijn eigen vierkant over
en ging de ansicht binnen met de tover
in het verschiet van verre vreemde oorden.

De relatie tussen beide teksten is van een andere aard dan het associatieve verband
dat een lezer legt tussen een watermolen en een dicht over een watermolen. Hier
zien we dat de mens G. Achterberg in een brief een ervaring verwoordt, en dat de
dichter Gerrit Achterberg diezelfde ervaring in een gedicht verwerkt. Het gaat om
teksten van uiteenlopende aard - particulier-informatief respectievelijk
publiek-esthetisch - die een gemeenschappelijke bron hebben en dezelfde auctor,
maar opererend in verschillende hoedanigheden. Bij literaire teksten veronderstel
ik een uitgebreidere, specifiekere fase van vormgeving, de elocutio.
In dit licht is het verhelderend een uitspraak aan te halen van P.F. Tomése, auteur
van een recente, wat aanleiding betreft uiterst particuliere, autobiografische roman:
Schaduwkind (2003). In een interview zegt Thomése vast te houden aan zijn eerder
geuite bezwaar tegen wat hij noemt ‘autobiografische bagger’ in de literatuur: ‘Ik
denk dat een leven pas interessant wordt door de wijze waarop je daar mededelingen
over doet. Al die levens die geopend worden in talkshows zijn bijna nooit interessant.
De inzichten van een ervaring, de verwerking ervan, dat is boeiend, het feit op
zichzelf zelden. [...] Ik vind het stompzinnig als mensen denken dat ik opgeschreven
heb wat er gebeurd is. Ik heb dit boekje geschreven, maar ik had nog tien, twintig
andere boekjes kunnen schrijven die er op een andere manier omheen cirkelden.
Je kiest een vorm.’ (Lockhorn 2003: 100). Straks meer over vormgeving; eerst terug
naar Achterberg.
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Twee werelden, in ene teug: transgressie in leven en werk
Uit dezelfde Hoonte-periode dateert het volgende voorval: ‘Tijdens een nachtelijk
bezoek aan Hoornik had hij een kaart van San Francisco bij zich, kennelijk van
iemand in een kroeg gekregen. “Daar wil ik in staan!”’ (Hazeu 1988: 549) Die uitroep
betekent mijns inziens niet eenvoudig dat Achterberg naar San Francisco wil (‘Go
West, young man!’). Zijn werk, bijvoorbeeld de hiervoor reeds wegens hun
biografische achtergrond aangehaalde gedichten, bevat aanwijzingen dat er méér
is.
De ikfiguur in ‘Groeten uit Neede’ ervaart de zich aandienende herfst als zó mooi,
dat hij zegt: De wereld wordt een kaart uit Canada. De werkelijkheid is te mooi om
werkelijk te kunnen zijn; ze is niet anders voorstelbaar dan als een plaatje, afbeelding,
illusie, verbeelding. En in het slotterzet staat: Toen bleef ik in mijn eigen vierkant
over / en ging de ansicht binnen met de tover / in het verschiet van verre vreemde
oorden. Het is beeldspraak, het is bij-wijze-van-spreken, maar toch wordt hier de
grens tussen de werkelijkheid en een idealiserende afbeelding/verbeelding welbewust
met beide voeten overschreden. De titel van het gedicht refereert in mijn optiek dan
ook aan beide zijden van zo'n ansichtkaart uit het bekende genre. Aan de ene zijde
staat de foto met daarop de voorgedrukte tekst ‘Groeten uit [...]’. Aan de andere
kant schrijft de vakantieganger zijn persoonlijke groeten, vaak met een tekst in de
trant van ‘Mooi weer hier; lekker eten’, met als implicatie: ‘zo goed hebben jullie het
thuis niet.’ De grensoverschrijding staat in ‘Groeten uit Neede’ niet alleen in de
eerste regel: Er komen gouden randen langs de wegen, die een literaire parallel is
van de paden krijgen gele randen uit Achterbergs brief. Ze uit zich ook in de tweede
regel: De wereld wordt een kaart uit Canada.
‘Dorp’, ook uit Hoonte, kan eveneens een biografische achtergrond hebben. Het
was in de jaren veertig van de twintigste eeuw, en is ook nu nog, vol van dorpen in
de Achterhoek; Achterberg noemde Neede niet voor niets net zoo'n gat als Eibergen;
grootstedelijk was het er niet. Opvallender is dat ook in dit gedicht de stap in de
wereld van een ansichtkaart centraal staat vanaf de eerste regel: Ik wandel op een
ansichtkaart. (Achterberg 1984: 672) Wat Achterberg in de realiteit natuurlijk niet
lukt, stelt hij zich voor, realiséért hij in zijn poëzie: ‘Daar wil ik in staan!’ Door het
hele gedicht heen wordt de werkelijkheid beschreven in termen van een afbeelding.
10
Die afbeelding is beter dan de werkelijkheid, want paradijselijk, zonder duur of dood:
Ik wandel op een ansichtkaart.
De huizen worden aangestaard,
achter hun lijm bewaard.
Gelegen onder een vernis,
dat van vervlogen jaren is,
blijft ieder ding zoals het is,
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binnen een vlak horizontaal,
met geen andere verticaal
dan deze dikke patina.
Van morgenrood tot avondrood
staan wij aan scherpe schijnen bloot.
maar geen belichting brandt ons dood.
Wij glanzen de illusie terug
tot een spiegeling in de lucht.
Wij komen niet over de brug.

Alleen de laatste regel maakt geen deel uit van de afbeeldingisotoop. In de slotregel
formuleert de ikfiguur zijn weigering om ooit nog uit de ansicht terug te keren in de
werkelijkheid. Dit gedicht is dus met andere gedichten uit Hoonte verbonden door
de literaire thematiek van de transgressie: de overschrijding van de grens tussen
werkelijkheid en afbeelding/verbeelding, waarbij die tweede ‘ruimte’ in de gedichten
gekenmerkt wordt door conservering, de uitsluiting van tijd en verval. Daarnaast is
dit gedicht te verbinden met Achterbergs biografische thematiek: de wens om in
een ansichtkaart te kunnen staan.
Vooralsnog heb ik helaas alleen deze, hiervoor genoemde biografische
bewijsplaats van transgressie kunnen vinden; in Achterbergs oeuvre heeft dit thema
meer bewijsstukken. In ‘Sneeuw’ bijvoorbeeld, eveneens uit Hoonte, verbeeldt de
ikfiguur zich zo zuiver te zijn, dat hij als een tekening is. Zuiverheid is, in de context
11
van het paradijsmotief in Hoonte, te associëren met zondeloosheid (Achterberg
1984: 641):
In deze sneeuw ben ik een tekening.
Een plaat, waarop ik langzaam levend ben.
Er is geen onderscheid tussen de boom en mij
dan dat ik hier en daar bewegend ben.
Verzonken in het eindeloze wit,
dat om mij ligt geopend, ben ik dit.
Bevangen door dezelfde zuiverheid,
waar in de verte ook een kraai op zit.

Opnieuw is hier sprake van een ideale situatie, die natuurlijk mede gebaseerd kan
zijn op een authentieke witte winter; ze lijkt zo onwerkelijk, dat ze wel een plaatje
moet zijn. Nochtans is het vertoeven in die andere wereld essentieel, om niet te
zeggen van existentieel belang: Verzonken in het eindeloze wit [...] ben ik dit.
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Het titelgedicht van Hoonte is, als gezegd, biografische geïnspireerd. En ook hierin
is de stap te zien van paradijselijke gelukservaring naar verbeelding, vooral in het
slotterzet (Achterberg 1984: 636):
Vlak voor de ramen staat het boomtheater.
Insecten trekken strepen langs de ruit
en vlinders buit'len om elkanders buit.
Een dikke duif vliegt in de groene krater
van bladeren, een duiker onder water,
en komt er later even oud weer uit.
Het leven, tegen dit decor gestuit,
wordt speeltoneel terwijl ik kijk en staat er.
Ik heb van de natuur nog nooit genoten
als hier op Hoonte in de Achterhoek.
Mariahoeve heet het hoge huis.
Hier krijgt het ogenblik voldoende grootte
en achtergrond, een eeuwig open doek
voor de verbeelding van het paradijs.

Terug naar de literaire tekst
Nu deze gedichten vooral in het licht van Achterbergs leven aangestipt zijn, wil ik
aandacht schenken aan enige formele, literaire aspecten omdat mijns inziens de
waarde van een gedicht niet gerelateerd is aan de ontstaansgrond, maar primair
aan de tekst zelf. De titel ‘Groeten uit Neede’ is met z'n vakantiekaartjescontext
haast een poëticale provocatie. Maar reeds een vluchtige vergelijking van het eerder
aangehaalde brieffragment en de eerste regel van het gedicht leert dat Achterberg
een gedicht anders of meer stileert dan een brief. Het onderscheid uit zich in rijm
en metrum en in de stijlverschuiving van paden naar wegen en van gele naar gouden.
De kenmerken van het genre en van de literaire stijl zijn niet voor iedereen even
duidelijk. C. de Zoeten bijvoorbeeld ervaart de derde strofe van ‘Hoonte’ - na het
octaaf dat ‘onverwachte en intrigerende mededelingen in poëtische formuleringen
vat’ - als ‘een smak op de begane grond. Bij eerste lezing heeft het ongeveer de
spankracht van een ansichtkaart.’ (De Zoeten 1992: 48). Bij tweede lezing ziet De
Zoeten deze strofe als een functioneel contrast met de verhevenheid van de rest
van het gedicht: ‘de verbeelding bloeit op op de bodem van de banaliteit [...]. De
stijlbreuk wordt niet opgeheven, maar hij wordt functioneel, want hij betekent de
souvereiniteit van de verbeelding.’ (Idem: 50) Toch zou ik nog een
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andere lezing van deze strofe willen voorstellen. Ik geloof namelijk niet dat de
spankracht zo gering is als De Zoeten beweert, of dat er een stijlbreuk zou zijn.
Allereerst signaleer ik een krachtig enjambement: de eerste regel van het eerste
terzet (Ik heb van de natuur nog nooit genoten) betekent iets anders naar gelang
de tweede regel bij de interpretatie betroken wordt of niet (als hier op Hoonte in de
Achterhoek). Verder zijn er eindrijm en metriek: signalen van kunstmatige
vormgeving, haast ondanks de weinig verheffende feitelijke inhoud. Bovendien
impliceert de woordgroep gele randen nog een weliswaar stervende, maar toch
organische, natuurlijke omgeving; gouden randen daarentegen lijkt te duiden op
een anorganische, kunstmatige omgeving. Vooral de derde strofe wordt gekenmerkt
door alliteraties (n) en assonanties (oo) in natuur, nog, nooit, genoten en Hoonte,
en wat mij betreft vooral de h-alliteratie: hier, Hoonte, hoeve, hoge, huis, waarbij
zich, op een prominente plaats, een herhaling van Hier voegt als eerste woord van
het volgende terzet. Alsof de alliteratie de uitdrukking is van de naderende
sprakeloosheid van geluk. Door de herhaling van het deiktische pronomen hier, in
combinatie met de drie toponymen Hoonte, Achterhoek en Mariahoeve, die een
postcode volledig overbodig maken, wordt het de lezer paradoxaal genoeg moeilijk
gemaakt te ontsnappen aan de autobiografische referentialiteit van deze literaire
tekst, terwijl tegelijkertijd het onwerkelijke wordt onderstreept. Ook de naam
Mariahoeve zelf lijkt in deze context te mooi om waar te zijn, zeker daar het huis
van die naam ook nog eens hoog is: het verwijst naar ‘den hoge’, naar de
Mariablauwe hemel. En juist dat ongelooflijke of surreële aspect van de hier
beschreven werkelijkheid wordt in het gedicht zelf geëxpliciteerd, en wel in de
slotstrofe: Hier heeft men gelegenheid voor de verbeelding van het paradijs.
Het gedicht ‘Adam’ sluit hier naadloos bij aan. Ook dat refereert aan de
werkelijkheid én aan het paradijs en de verbeelding: Ik [...] kan niet laten om mij te
verbeelden / dat alleen ben op de wereld als Adam. Die transgressie blijkt ook uit
het octaaf: Hier hoef ik niet van het geluk te dromen, / omdat het voor mij staat. Ook
in ‘Adam’ wordt hier herhaald (r. 3 en r. 5) waardoor nadrukkelijk wordt gesteld dat
die fantastische wereld voor de ikfiguur wezenlijk bestaat (vergelijk: ben ik dit, in
‘Sneeuw’).
Een formele parallel is ook aan te wijzen tussen ‘Hoonte’ en ‘Groeten uit Neede’.
In dat laatste gedicht speelt de klankherhaling net zo goed een rol. In een eerdere
versie heeft Achterberg als tweede regel overwogen: De wereld wordt een kaart uit
Genua (Achterberg 2000, dl. 3a: 600) Assonantie en alliteratie van deze regel zijn
met Canada net wat krachtiger. Tot slot noem ik nog een motivische parallel tussen
enkele van de hier genoemde gedichten uit Hoonte: Mariahoeve (‘Hoonte’) waarin
Mariablauw kan meeklinken, 't donkerblauwe moer (‘Adam’) en boven ons het blauw
in gloria’ (‘Dorp’). Ook in ‘Watertoren’, ‘Lente’, ‘Kermesse d'été’ wordt deze kleur
gebruikt als positieve notie. Al met al is er in mijn optiek literair-formeel stof genoeg
om meer in deze gedichten te lezen dan louter particuliere dagboeknotities van ene
G. Achterberg.
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De plaat binnentreden: transgressie buiten Hoonte
Niet in alle gedichten in Hoonte speelt de thematiek van transgressie, maar ook niet
alleen in gedichten in Hoonte. Een duidelijk voorbeeld uit een andere bundel is ‘Ets’,
12
uit Mascotte (1950). Vooral de tiende regel toont expliciet de (wens tot) transgressie:
Ik had alleen de plaat binnen te treden. (Achterberg 1984: 757) ‘Ets’ is een dicht
weefsel van picturale en paradijselijke isotopen:
De bomen waren tot een staalgravure
gebeten tijdens mijn afwezigheid.
Toen ik terugkwam stonden zij de tijd
tegen te houden en verscherpt te duren,

in droge naald gezet voor de azuren
avond, aftekenend hun takken wijd.
Daaronder lag het huis in veiligheid
en kon ik doorgaan met dezelfde uren
aan u besteed; zij bleven uitgespaard.
Ik had alleen de plaat binnen te treden;
de voordeur achter mij op slot te doen.
De kamers hielden u bijeenvergaard.
Er hing een geur lavendel, onversneden.
Een grijze braam besloeg de ruit als toen.

Verder is de gehele bundel Ballade van de gasfitter (1953) te zien als een langgerekt
gedachtenexperiment om de grens tussen werkelijkheid en verbeelding te
overschrijden. In ‘Cartering’ uit de bundel Autodroom (1954) staat: Het witte van de
kaart gaat voor ons open. / Ik word door nieuwe lijnen overmand. / Schaal 1:1
ontwikkelt zich het land, en: De cartograaf zoekt naar een pen zo fijn, / dat hij ons
in kan vullen en daarmee / bij God niet doen ontbreken, een voor een. (Achterberg
1984: 851) Drie jaar later is Spel van de wilde jacht (1957) een nieuwe verkenning
van een paradijselijk oord waar onder andere de wetten van tijd en vergankelijkheid
hun macht verloren hebben maar dat anderzijds verbanden heeft met een
herkenbare, gewone werkelijkheid, bijvoorbeeld door kleine referenties aan andere
bundels van Achterberg en topografische aanduidingen. Het biografische decor van
deze bundel wordt gevormd door Achterbergs toenmalige woonplaats Leusden en
13
omgeving (het Sticht), met zijn geboortegrond, Neerlangbroek. Het openingsgedicht
gaat over een zo aantrekkelijk oord (met buitenplaatsen, rijken, weeldemeisjes,
bloemperken, prachtige hekwerken en een paradijselijke diepe ondood), dat een
‘gewone’ naam niet voldoet: ‘Beau
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lieu’ (Achterberg 1984: 866). Blijkens de picturale termen is een en ander weer te
mooi om werkelijk te kunnen zijn:
Bij een zondagnamiddagwandeling
liep ik de buitenplaatsen in te kijken.
Achter droomramen leefden daar de rijken,
verdronken met hun meubels en gezin.
De weeldemeisjes misten het orgaan,
onraad te merken over de bloemperken.
Ik stond een tijd voor prachtige hekwerken.
Er viel me verder niets bijzonders in.
Een merel nam een loopje op 't gazon.
De lijsterbessen hingen goud en rood.
Waarom, dacht ik, ben ik niet ook vergroot
bij deze fotoglans, diepe ondood
in technicolor, openlijk en bloot;
een toverspreuk nochtans. Maar de illusie
vervloog in rook. Ik kwam tot de conclusie
hoe makkelijk men hier brandstichten kon;
inbreken langs de pijpen naar 't balkon.

Hoewel duidelijk wordt gemaakt dat de hier geschetste wereld onwerkelijk is, wil de
ikfiguur deze plaat(s) binnentreden. Dit blijkt niet alleen uit regel 11-12 (Waarom
[...] ben ik niet ook vergroot / bij deze fotoglans) en de slotregel van ‘Beau lieu’. Ook
14
op andere plaatsen in de bundel keert het thema van transgressie terug. Om een
enkel voorbeeld te noemen: Ik heb de linde heilig doen verklaren, / die ik gedurig
voor een vrouw aanzie. (‘Dryade’, Achterberg 1984: 872). In het gedicht dat het
hoogtepunt vormt, ‘Ultra montes’ wordt de perspectivische verkleining tijdens een
rit omhoog de bergen in weergegeven als: Een speelgoedwereld ligt ons na te kijken.
(Achterberg 1984: 911) En in de epiloog ‘Huisbewaarder’ zegt de ikfiguur: Grauw
en geel / beschimmelt in de hal het tafereel / ‘de wilde jacht’ waarover ik het had.
(Achterberg 1984: 916), alsof al het voorgaande zich niet in een werkelijkheid maar
in een afbeelding afspeelde. Deze ikfiguur staat kennelijk tegelijkertijd binnen en
buiten de wereld van het verhaal dat hijzelf vertelt. Ook de ikfiguur van Ballade van
de gasfitter beschikt over deze metafictionele capaciteit: hij is zowel verteller van
als personage in het door hem zelf verzonnen verhaal.
Deze opsomming van thematisch verwante gedichten is verre van compleet, maar
het zou me niet verbazen als de transgressie relatief vaker voorkomt vanaf Hoonte
dan in het oudere, meer animistisch georiënteerde werk van Achterberg.
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Overigens komt transgressie ook buiten Achterbergs oeuvre voor. Een mooi
voorbeeld levert Robert Ankers verhaal ‘Wederzijds opgericht’ uit de bundel De
thuiskomst van kapitein Rob (Anker 1992), waarin de volwassen ikfiguur aan de
hand van herinneringen en een foto van zijn geboortedorp doordringt tot in de wereld
van zijn jeugd.

Van het gesticht naar het Sticht: poëticale transgressie
Over Spel van de wilde jacht heeft Achterberg gezegd: ‘Ik vond het jammer eruit te
treden, ik was er liever ingebleven om er nooit meer uit te komen. Ik had graag in
dat landhuis blijven wonen; het abc verdroeg dat zeker niet. Als ik er gebleven zou
zijn, zou men dat dan krankzinnigheid noemen?’ (Jessurun d'Oliveira 1977: 30)
Achterberg heeft nooit toegestaan dat dit interview werd gepubliceerd, naar ik
aanneem mede omdat een uitspraak als deze te veel blootgeeft van neigingen die
de gewone werkelijkheid moeilijk kan verdragen. In poëzie is echter meer mogelijk
en ook meer toegestaan.
Hoewel een volslagen leek op psychiatrisch gebied, zou ik heel voorzichtig op
nog een overeenkomst willen wijzen tussen Achterbergs versinterne poëticale
denkbeelden en zijn biografie, althans zijn psychiatrische ziektebeeld. In het rapport
dat in 1941 is opgesteld in de Valeriuskliniek, dus ruim voor de tijd van ontstaan
van de hier besproken gedichten, staat onder andere: ‘Zijn denken en dichten
bewegen zich in een magische animistische spheer, waar de verhouding van de
symboliek tot de werkelijkheid der dingen en tot de waarnemingswijze van den geest
ons steeds weer voor een aanvankelijk niet begrijpbare expressie plaatst[.] [...] Hij
leeft a.h.w. in de nog niet gedifferentieerde wereld, waar begeeren en bezitten,
fantasie en waarneming, droom en werkelijkheid in elkander grijpen. [...]
Opmerkenswaardig is het dus, dat deze man van 35 jaar nog steeds leeft in de
magische animistische structuren, zooals een kind die doorleeft in bepaalde
tijdperken van zijn ontwikkeling, een tijdperk waarin de scheiding “Ik” - “Buitenwereld”
niet zoo streng is als bij een volwassene.’ (p. 18) Het rapport stelt verder nog: ‘Doode
voorwerpen, natuurkrachten worden als bezield ervaren en een persoonlijkheid er
in geprojecteerd.’ (p. 18-19).
De onderzoekers zullen onder andere gebruik hebben gemaakt van de bundels
Afvaart (1931), Eiland der ziel (1939) en Dead end (1940). Die poëzie van Achterberg
was incanterend: door middel van de taal zou de dode geliefde teruggehaald kunnen
worden in de werkelijkheid: ik ben u kwijt, / wanneer ik niet / u overhaal / vanuit het
niet / met woorden, wit / van uw vergaan (Achterberg 1984: 179); zijn oude verzen
zijn bezweringsformules: En nochtans moet het woord bestaan, / dat met u samenvalt
(Idem: 126) Vervolgens zocht Achterberg steun voor zijn onmogelijke ideeën in de
exacte wetenschappen: daarop wijzen de motto's in de bundel Doornroosje (1947).
In populair-wetenschappelijke werken als de Eerste Nederlandse Systematisch
Ingerich-
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te Encyclopaedie en Umbgrove's Leven en materie zag hij dat sommige fysici ook
geen harde scheidslijn meer trekken tussen levende en dode materie. Dat Achterberg
deze motto's bij heruitgaven wegliet, kan erop duiden dat zijn standpunt is
verschoven, of dat hij het niet meer zo nadrukkelijk naar voren durfde te brengen.
De verschuiving kan inhouden dat hij later meer neigt naar een autonomistische
poëtica en zich verwijdert van de magische of animistische taalopvatting. In die
trend past ook de hier gesignaleerde aandacht voor transgressie, voor verbeelding
en afbeelding.
Hoewel van magisch animisme in de latere poëzie, die vanaf ongeveer 1944
ontstond, mijns inziens niet zo veel meer is te merken, blijft daarin de geringe
differentiatie tussen onder andere werkelijkheid en verbeelding duidelijk. Het accent
ligt anders. Het is niet meer zo dat in Achterbergs optiek de dode materie in de
werkelijkheid bezield kan worden door de verbeelding; hij ziet nu mogelijkheden om
met en door middel van zijn verbeelding op te gaan in een imaginaire wereld. Hoe
geringer de differentiatie, hoe groter de mogelijkheid van transgressie. Dat is in het
leven een probleem geweest voor Achterberg; in de dichtkunst ontstonden er
fascinerende gedichten door.
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Eindnoten:
1 Zie bijvoorbeeld Hazeu 1988: 116-120 en 201. Maar: Achterberg was een ‘toeschouwer aan de
zijlijn’ waar het ontwikkelingen op het literaire calvinistische erf betrof: hij was iemand die ‘aan
elk tijdschrift werk inzond en zich even door Gabriël Smit had laten opstoken voor een nieuw
tijdschrift dat hooguit voor hem een nieuwe publikatiemogelijkheid zou bieden. Hij was vrijgekomen
van alle dogma's’. (Hazeu 1988: 133)
2 Stelling bij: A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar (1966), hier geciteerd naar: Fokkema
1985: 246.
3 Deze grens in de tijd is natuurlijk niet heel scherp. De tentoonstelling ‘Schrijvers van nabij’ in
1949, waar tot zijn ongenoegen handgeschreven documenten te kijk lagen, is ook een datum
in deze ontwikkeling: sedert dien typte hij zijn brieven liever dan ze met de hand te schrijven
(zie De Bruijn en Stolk 2002: 119). Zie ook noot 4.
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4 ‘Adam’ is gedateerd: ‘Vóór april/mei 1946’. (Achterberg 2000, dl. 3a: 530). Het gedicht zal niet
veel ouder zijn, want Achterberg ging pas van af Doornroosje, gepubliceerd in 1947, bundels
samenstellen met (uitsluitend of erg veel) sonnetten. Otterloo 1982 telt 255 sonnetten in
Achterbergs Verzamelde gedichten; slechts tien daarvan staan in bundels die verschenen voor
Doornroosje.
5 Mede omdat mijn leeshouding principieel niet-biografischh is, neem ik aan dat Achterberg met
vergiffenis [...] van nooit bedreven kwaad niet bedoelt dat hij de doodslag in 1937 niet zou hebben
bedreven, maar dat hij meer in het algemeen refereert aan een voor iedereen moeilijk voorstelbare
situatie van de mens zonder erfschuld, de mens van voor de zondeval.
6 Zie ook: Stolk 1991.
7 Zie voor meer achtergrondinformatie de prachtige website Gelderland in beeld
(http://www.gelderlandinbeeld.nl/index.php?module=index2&blend=3).
8 Geciteerd naar: Hazeu 1988: 460; alle biografische feiten eveneens ontleend aan Hazeu 1988.
9 Datering: ‘Vóór 27 augustus 1948’. (Achterberg 2000, dl. 3a: 599). Het gedicht werd voor het
eerst gepubliceerd in het herfstnummer van Het woord in 1948.
10 Voor het betoog relevante woorden zijn in de gedichten door mij gecursiveerd; FS.
11 Zie voor het paradijsmotief in Hoonte onder andere: Mourits 1991.
12 ‘Ets’ is gedateerd: ‘Vóór 12 oktober 1949’ (Achterberg 2000, dl. 3a: 666); ook dit sonnet stamt
dus uit de Hoonte-tijd. Zie over dit gedicht: Van Buuren 1985 en 2001.
13 Zie ondermeer: Middeldorp 1989: 85-136, en: Stolk 1999, dl. 1: 42-43. Bijzonder detail betreffende
de biografische leeswijze is dat sommige recensenten een andere achtergrond zien, namelijk
de Veluwe, een Gelderse buitenplaats of een oud buiten in de Achterhoek: ze wisten misschien
niet dat Achterberg inmiddels verhuisd was.
14 Elders wees ik al op de grote rol van de - meer dan alleen het picturale omvattende cinematografische metaforiek in de betekenisstructuur van deze bundel (Stolk 1999 dl. 1:
193-200).
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Kortaf
J.W.H. Konst, Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse
tragedie 1600-1720. Uitgeverij Verloren, Hilversum 2003, 384 p., ISBN
90-6550-745-0, €32,-.
Hoe kan een mens zijn lot op aarde beïnvloeden en in hoeverre kan hij dat juist
niet? Van welke factoren is hij afhankelijk? In zeventiende-eeuwse tragedies staat
één ding vast: personages krijgen te maken met de macht van bovennatuurlijke
instanties als Fortuin, het Noodlot en de Voorzienigheid Gods - waarvan de laatste
ontegenzeglijk het belangrijkst is - die hun levens bepaald lijken te hebben en ze
moeten daarmee om zien te gaan. Dat is een moraalfilosofisch gegeven dat geen
onderzoeker van vroegmodern toneel zal betwisten. Een synthetiserende studie
over het thema ontbrak echter. Jan Konst voorziet in een behoefte met zijn boek
Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie 1600-1720.
Konst stelde een corpus van 35 tragedies van 12 auteurs samen uit de
zeventiende-eeuwse canon. Aan de hand daarvan brengt hij eerst in kaart hoe
Fortuin, Noodlot en de Voorzienigheid Gods zich precies tot elkaar verhouden; in
het verlengde daarvan beantwoordt hij zijn tweede vraag hoe de individueel
handelende personages zich ten opzichte van deze machten opstellen. Daarnaast
is zijn hypothese dat er een bepaalde correlatie tussen structuur en inhoud van de
toneelstukken bestaat, waarbij die twee aspecten elkaar ondersteunen en het
algemene thema onderstrepen.
Het werk wordt in vier clusters behandeld, conform de chronologie en de stilistische
kenmerken van de drama's. De analyse wordt omlijst door een inleiding en een
conclusie en elk afzonderlijk deel wordt voorafgegaan door een korte beschouwing.
In de eerste sectie (±1601-1617) wordt het senecaans-scaligeriaanse toneel
besproken aan de hand van het werk van de voormannen van de Amsterdamse
rederijkerskamer De Eglentier: Hooft, Bredero en Coster. Fortuin en Noodlot lijken
de personages te tergen en uit het lood te slaan, maar het is Gods voorzienige
bestuur dat uiteindelijk aan de loop van de dingen ten grondslag ligt en dat houvast
biedt. De mens wordt tijdens zijn leven op aarde op allerlei manieren door God
beproefd, gestraft of begenadigd en hij moet in zijn wisselende omstandighe-
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den lijdzaam en standvastig zien te blijven.
Het tweede deel (±1612-1668) van de studie is geheel gewijd aan de werken van
Joost van den Vondel. Vondel creëert figuren die veel meer persoonlijk
verantwoordelijk zijn in vergelijking tot de personages van de dichters in het hiervoor
besproken deel. De geluksgodin speelt in zijn werk na 1640 geen rol van betekenis
meer en ook het Noodlot is dan volkomen ondergeschikt aan het zinvolle beleid van
God gemaakt. Uit de compacte handeling, die zich concentreert op één complex
moreel dilemma, blijkt steeds dat Vondel primair het omgaan van de personages
met schuld en schuldbesef thematiseert.
In het korte derde deel (1667) komt het spektakeltoneel van Jan Vos en Lodewijk
Meyer aan de orde. Deze dichters lieten geen mogelijkheid onbenut om hun publiek
te confronteren met de gruwelen waartoe de mens in staat is. Het Noodlot is de
regerende macht en Gods voorzienigheid is niet meer op het toneel terug te vinden.
Deel vier (1680-1722) ten slotte is gereserveerd voor het Frans-classicisme. Konst
maakt hier onderscheid tussen een eerste en tweede generatie dichters binnen
deze stroming, waarbij hij aandacht vraagt voor de zijns inziens door het onderzoek
verwaarloosde eerste groep. De aanwezigheid en invloed van Gods heilzame bestuur
blijkt uit dit toneel ten volle en wordt zelfs speciaal benadrukt door de eis van
poëtische gerechtigheid die de auteurs zichzelf opleggen. Fortuin treedt niet naar
de voorgrond en het Noodlot heeft slechts een marginale betekenis.
Uit Konsts analyse blijkt hoe divers de thematiek in de perioden ingevuld werd
en ook hoe lastig het daardoor is om de rode draad vast te houden. Hoewel de stof
zeer complex is, weet hij de materie smakelijk te vertellen, waardoor hij zijn lezers
tot de laatste pagina geboeid houdt. Een ander aspect dat het boek aantrekkelijk
maakt, is de luxueuze en overzichtelijke uitvoering. Helaas bevat het werk echter
geen zaakregister, waardoor het moeilijk is specifieke informatie terug te vinden.
Het is vrijwel onmogelijk in kort bestek diep in te gaan op de inhoudelijke reikwijdte
van deze studie, maar ik wil aan de hand van enkele punten met betrekking tot met
name het eerste en tweede deel wat kanttekeningen bij het onderzoek plaatsen.
Konst claimt met zijn studie in grote lijnen de canon van de Nederlandse
toneeldichtkunst van circa 1600 tot 1720 te bespreken (p. 15). Desalniettemin geeft
hij niet aan hoe hij zijn lijst klassiekers precies heeft samengesteld en ‘ververst’ hij
de canon als het ware door er de vrij onbekende werken van een drietal
Frans-classicistische auteurs in op te nemen. Het zwaartepunt in het boek ligt echter
overduidelijk op het oeuvre van Vondel, dat de spil van het onderzoek vormt. Dat
blijkt al tijdens een eerste blik op de inhoudsopgave: Vondels werk krijgt het grootste
aantal pagina's tekst. Daar komt nog bij dat een van de clusters geheel uit zijn werk
bestaat én dat dit part de grootste periode uit de eeuw beslaat. Nu kan de invloed
van de ‘prins der Nederduitsche dichters’ op het literaire leven in zijn tijd en daarna
nauwelijks overschat
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worden vanwege de innovatie die hij in het genre van de tragedie teweeg heeft
gebracht, maar zoveel aandacht voor één schrijver binnen een monografie van een
algemeen gebezigd inhoudelijk thema in de zeventiende eeuw levert geen
representatief, maar een vertekend beeld op.
Er wringt bovendien iets in de presentatie, want Vondels vroege werk (bijvoorbeeld
Het Pascha (1610)) - dat hij schreef als lid van de Amsterdamse rederijkerskamer
't Wit Lavendel - wordt niet behandeld in het eerste deel van het boek over
senecaans-scaligeriaans toneel. In plaats daarvan functioneert het in het tweede
deel als bruggetje om de overgang naar het aristotelische toneel te markeren. Het
contrast in dramatische structuren binnen het oeuvre van Vondel laat Konst
onderbelicht en hoe het vroege werk zich tot het latere verhoudt, blijft op deze manier
onduidelijk. Het is dan ook jammer dat de onderzoeker zich in zijn selectie van
bijvoorbeeld de vroege werken uit de eeuw heeft beperkt tot het werk van
Eglentier-auteurs, waarin lijdzaamheid ten opzichte van de grillen van Fortuin,
bedachtzaamheid ten opzichte van het noodlot en gehoorzaamheid ten opzichte
van de barmhartige God essentieel zijn en de mogelijkheden van de mens om iets
aan zijn omstandigheden te veranderen vrijwel nihil lijken. Waarom reserveerde
Konst in dit deel geen ruimte voor auteurs van dat andere gezelschap: 't Wit
Lavendel?
Zo uitzonderlijk als Konst Vondels voorkeur voor bijbelse stof noemt (p. 121), was
die niet. Abraham de Koning schreef bijvoorbeeld als factor van 't Wit Lavendel in
de periode 1610-1618 negen toneelstukken, waarvan er vijf direct op bijbelverhalen
gebaseerd zijn. Zo verscheen in 1615 Iephthahs ende zijn eenighe dochters
treur-spel, een werk dat in het kader van deze studie en de vergelijking met het op
de klassieken en de historie gebaseerde werk van Hooft, Bredero en Coster heel
interessante aanvullende visies op de moraalfilosofische problematiek op had kunnen
leveren. Daarnaast lijkt het me zeer relevant De Konings werk in de toekomst met
Vondels modeltragedie Jeptha of offerbelofte (1659) te confronteren. In De Konings
weergave van het bijbelverhaal wordt namelijk een schuldvraag opgeworpen
waardoor indirect de kwestie van de (vrije) wil van de mens aan de orde lijkt te
worden gesteld, zoals Vondel later explicieter zou doen. De Konings Iephthah
worstelt niet alleen met de vraag of hij zijn dochter kan sparen, hoewel hij haar
roekeloos ten offer aan God beloofd heeft, de mensen om hem heen houden zich
ook met dit conflict bezig en stellen het zo centraal. Wie weet zijn sommige
senecaans-scaligeriaanse personages daarom toch minder passief en statisch dan
verwacht en was de thematiek van vrije wil eerder actueel op het toneel dan Konst
doet vermoeden.
In het algemeen moet de interactie tussen dramatische structuur en thematiek
mijns inziens nader onderzocht worden. Konst richt zich vooral op karaktertekening
en handelingsverloop en vergelijkt daarop de toneelwerken uit de verschillende
perioden met elkaar. Soms doet hij het voorkomen alsof ‘handelingsverloop’ vrijwel
gelijk te stel-
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len is aan ‘thematiek’. Hoe de inhoud dan door de structuur ondersteund wordt en
andersom blijft vaag. De fragmentarische aard van het vroege toneel hoeft echter
mijns inziens niet noodzakelijkerwijs te illustreren hoe personages zich passief
opstellen tegenover bijvoorbeeld de grillen van Fortuna.
Door de diachrone opzet van het onderzoek ontstaat desalniettemin een
interessant amalgaam van de thematiek van Fortuna, Fatum en Providentia Dei,
die de verschillende auteurs door de eeuw heen zo gefascineerd heeft. De vragen
die de zeventiende-eeuwers zich stellen terwijl ze worstelen met hun bestaan lijken
in de ogen van een eenentwintigste-eeuwer zelfs verrassend universeel en van alle
tijden. Ik ben onder andere daarom benieuwd hoe de moderne interpretatiemethoden,
die Konst slechts terloops in een noot aanhaalt in het deel over Vondel (p. 124),
nog als sleutels ter ontsluiting van de zeventiende-eeuwse tragedie kunnen dienen.
Al met al is deze studie een interessante synthese en een aanzet tot verder
onderzoek, die de lezer bovenal nieuwsgierig maakt naar een uitgebreidere
inventarisatie van de moraalfilosofische materie in de toneelwereld binnen en buiten
de canon.
Betsy Wormgoor

L. de Wachter, R. Schlusemann, R. Sleiderink en J. van Craenenbroeck,
Fragmenten van de Roman van Heinric en Margriete van Limborch.
Leuven, Uitgeverij Peeters, 2001. Antwerpse Studies over Nederlandse
Literatuurgeschiedenis 6. ISBN 90-429-1020-8. 45 euro.
Van de Roman van Heinric en Margriete van Limborch zijn veel handschriftelijke
bronnen overgeleverd: naast twee volledige handschriften, in totaal elf fragmenten
en twee excerpten. De complete teksten zijn reeds lang beschikbaar voor
onderzoekers: de uitgave van het Brabantse handschrift door L.Ph.C. van den Bergh
dateert van 1846-1847, de editie van het handschrift in het Ripuarisch door Th.H.A.
Meesters van 1951. De fragmenten en excerpten van de tekst waren echter, zoals
zo vaak het geval is, veel minder goed ontsloten: van sommige bestonden verspreid
uitgegeven edities, maar meer dan de helft (bij elkaar 2393 verzen) was nog nooit
geëditeerd. In deze situatie is gelukkig verandering gekomen, nu een team van
editeurs een uitgave bezorgd heeft van de onderhavige tekstgedeelten.
In de inleiding komen aan de orde: de onderzoeksgeschiedenis, het belang van
de fragmenten en de geografische verspreiding van de tekst. Iets uitgebreider wordt
stilgestaan bij wetenswaardigheden over de kopiisten: een van hen heeft minstens
drie exemplaren van de Limborchtekst geschreven (en daarin op onderling
verschillende plaatsen bekortingen aangebracht), een ander heeft naast de Limborch
nog minstens zes andere handschriften geschreven (waaronder de Ferguut) en een
derde is
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de geïdentificeerd als kopiist D van de Lancelotcompilatie. Op de inleiding volgt een
synopsis van de zeer uitgebreide en complexe roman; met inspringende tekstblokken
is aangegeven waar de uitgegeven tekstgedeelten in het grote geheel passen. Met
deze heldere presentatie is de gebruiker van het boek zeer geholpen, eens te meer
daar bijlage 2 een tabel bevat waarin de plaats van de fragmenten en excerpten
ten opzichte van de edities van Van den Bergh en Meesters is aangegeven. Relatief
veel plaats is er ingeruimd voor de codicologische beschrijving van de uitgegeven
bronnen. Fragment H55 neemt daarbij een bijzondere positie in: het fragment zelf
is zoekgeraakt, maar er zijn twee negentiende-eeuwse afschriften bewaard die door
dezelfde hand geschreven zijn en onderling verschillen. De inleiding wordt afgesloten
met een verantwoording van de wijze van uitgeven.
Bij de editie van elk van de fragmenten en excerpten is een foto opgenomen van
de betreffende bron (alleen ontbreekt op p. 236 een foto uit het handschrift-Van
Hulthem (aldaar is in een verzameling getiteld Van vele edelen parabelen ende
wiser leeren uit de Limborch het begin van de proloog bij het tiende boek
opgenomen)). Soms zijn er zelfs twee foto's van een fragment, namelijk bij fragment
H49, dat door twee verschillende handen geschreven is, en bij H51A, dat gebruikt
is als dek- en schutblad in een Latijns martyrologium; de Limborchtekst is op de
binnenkant van de houten borden nog gedeeltelijk te lezen (in spiegelbeeld uiteraard)
en ook daarvan staat een afbeelding in de editie. Overigens zijn ook van de
fragmenten H51B en H51C, die tot dezelfde codex behoord hebben als H51A, foto's
opgenomen.
De editie zelf is diplomatisch: zo is het gebruik van de u, v, i en j niet aan het
huidige spellingsysteem aangepast, is het hoofdlettergebruik van de handschriften
aangehouden en zijn de abbreviaturen uitgeschreven waarbij de letters die de
editeurs hebben toegevoegd bij het oplossen, cursief weergegeven zijn. Bij het
oplossen is overigens de spelling van de meerderheid van de voluitgeschreven
woorden aangehouden, en niet van de woorden die in de nabijheid van de
abbreviatuur staan. In de presentatie van de teksteditie is veel aandacht besteed
aan de toegankelijkheid: naast de regelnummering van het onderhavige fragment
worden ook de (uiteenlopende) versnummers van de twee edities der volledige
handschriften gegeven. Er zijn drie soorten commentaar, in aparte tekststroken
onderaan de pagina: paleografische en codicologische aantekeningen, een
variantenapparaat en tekstkritische en interpretatieve commentaar (waarin bij zwaar
beschadigde passages aangegeven wordt wat er ongeveer moet hebben gestaan).
De editie is betrouwbaar te noemen: ik heb de tekst vergeleken met de foto's van
de handschriften uit het repertorium van Hans Kienhorst (De handschriften van de
Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving. Deventer, 1988,
deel 2, afbeelding 67-77, met uitzondering van de zeer slecht leesbare afb. 72
(H50)). Daarbij heb ik één foutje gevonden: in H52 hadden de regels 187-188
ingesprongen moeten
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worden, aangezien in het handschrift op deze plaats ruimte is opengelaten voor
een lombarde die niet is ingevuld (ook de wachtletter ontbreekt).
Het boek wordt afgesloten met twee bijlagen (naast de reeds genoemde bijlage
2 een bijlage met een overzicht van de siglen waarmee in eerder onderzoek de
handschriften, fragmenten en excerpten zijn aangeduid), een namenindex (opgesteld
door Hella Hendriks) en tenslotte een bibliografie. Uit de editie als geheel blijkt dat
de editeurs zeer veel zorg besteed hebben aan een zo overzichtelijk mogelijke
presentatie, niet alleen van de teksten zelf maar ook van de relatie met eerdere
publicaties. Het onderzoek naar de Roman van Limborch zal daar ongetwijfeld van
profiteren.
Dieuwke van der Poel
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[2004/2]
‘Mannekens in de maan’ van Nicolaas Beets
Over the moon hoax (1835-1836) en de publieke waardering van
*
de sterrenkunde in de negentiende eeuw
Ben Peperkamp
1. Inleiding
In november 1833 vertrok de astronoom John Herschel (1792-1871) per schip uit
Portsmouth (Engeland) naar Kaap de Goede Hoop, om er samen met enkele
assistenten telescopische waarnemingen te verrichten aan de zuidelijke
sterrenhemel. De studie waarin hij van zijn waarnemingen verslag heeft gedaan,
wordt thans beschouwd als een monument van de negentiende-eeuwse
wetenschapsbeoefening. De historicus Michael Hoskin spreekt over ‘a magnificent
achievement, of the first rank in the history of astronomy’. Herschels
onderzoeksverslag, Results of astronomical observations made during the years
1834, 5, 6, 7, 8, at the Cape of Good Hope; being the completion of a telescopic
survey of the whole surface of the visible heavens (London 1847), bevat een schat
1
aan nieuwe gegevens die zijn vakgenoten met enthousiasme hebben begroet.
Ook het algemeen (leken)publiek, dat uiteraard geen kennis had van de
ontwikkelingen binnen het onderzoeksgebied, toonde interesse voor Herschels
wetenschappelijke activiteiten. Zo vertelt A. Winkler Prins in de eerste uitgave van
zijn Geïllustreerde Encyclopaedie over ‘de groote belangstelling, waarmede geheel
beschaafd Europa [Herschels] nasporingen gadesloeg’ en de publieke ‘eerbewijzen,
welke hem na zijn terugkeer [uit Kaap de Goede Hoop] werden toegekend. Bij de
kroning van Victoria (1838) zag hij zich [onder andere] benoemd tot baronet, en de
2
universiteit van Aberdeen koos hem in 1842 tot lord-rector’. De dagbladen hebben
uitvoerig van deze plechtigheden verslag gedaan. De belangstelling voor Herschels
werk is zelfs tot ver in de negentiende eeuw blijven voortduren, mede dankzij een
populair-wetenschappelijke verhandeling, A treatise on astronomy, die hij in 1833
publiceerde en vele malen is herdrukt. ‘In 1851 it was reprinted [...] under the title
Outlines of astronomy, and as such was to enjoy an enormous success, appearing
3
in enumerable editions and being translated into many languages.’ Bovendien heeft
John Herschel kunnen profiteren van de naamsbekendheid van zijn vader en
collega-astronoom, Sir William Herschel (1738-1822), die na zijn ont-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

102
4

dekking van de planeet Uranus in maart 1781 triomfen had gevierd. ‘Herschel’ was
een begrip zo gezegd, ver buiten de wetenschappelijke gemeenschap waartoe
zowel vader als zoon behoord hebben.
We weten niet zo veel over de culturele mechanismen die aan de popularisering
van de natuurwetenschappen in de negentiende eeuw ten grondslag hebben gelegen.
Vaak is aangetekend dat Verlichte ambities op het terrein van de democratisering
van kennis hierbij een prominente rol hebben gespeeld. De ‘nuttige’ betekenis van
het natuurwetenschappelijk bedrijf voor individu en natie is door tal van
beschavingsidealisten gepropageerd.
It was neither in the 18th century nor in the present that popular science
reached its heyday, but in the 19th century. This is due not so much to
the amount of popular literature produced and read in that century, but
to the significance of popularization for the self-image of the period. The
natural sciences were considered to be the motive force of progress in
all areas of social life; whoever wanted to be ‘up with the times’ had to be
5
familiar with their success and method of thought.
Maar wie in zijn historisch kader alleen humaniserings- en emancipatieprocessen
accentueert - hoe relevant deze ook zijn - ziet het amusementsgehalte van
gepopulariseerde wetenschappelijke voorstellingen over het hoofd. Wetenschap
moest ook aantrekkelijk zijn om met smaak geconsumeerd te kunnen worden.
Vonkontladingen, stoommachines of fossielen van prehistorische dieren genoten
heel wat meer belangstelling dan de laatste resultaten van de stereochemie. In de
rijk geschakeerde populair-wetenschappelijke cultuur van de negentiende eeuw
hebben tal van voorkeuren of smaken bestaan, die in een analyse moeten worden
6
betrokken.
De publieke belangstelling voor het werk van John Herschel zal in de eerste plaats
zijn gevoed door nieuwsgierigheid naar nieuwe feiten met betrekking tot het
uitgestrekt heelal; over deep space valt altijd iets te leren. Verder richtte de aandacht
zich op de werking, de grootte en het bereik van de gebruikte telescopen. ‘The
telescope was the first scientific instrument that amplified the senses and made
7
hitherto invisible things visible.’ Het apparaat bood de mogelijkheid onbekende
dimensies van de kosmos te verkennen en ‘grenzen van weten’ te verleggen. ‘The
tools for penetrating space became vast machines, hardly recognizable as telescopes
at all, that readily captured the popular imagination’, schrijft J.A. Bennett over de
publieke waardering van deze instrumenten in de achttiende en de negentiende
eeuw. En: ‘Herschel's large telescopes have always carried their own fascination,
as giant artifacts, of interest in themselves and as the products of enormous industry
8
and vision.’ Bovendien bestond er een meer dan gemiddelde interesse voor
‘wetenschappelijke pioniers’ die hun werkzaam leven in dienst stelden van de
‘vooruitgang’. Dankzij hun ‘buitengewone talenten’, ‘onafhankelijkheid’ en
9
‘voorbeeldige ijver’ kregen zij zelfs heroïsche kwaliteiten toegedicht. John Herschel
is
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na terugkomst van zijn wetenschappelijk expeditie ingehaald als een held die de lof
verdiende van de gehele natie. Hij had bij wijze van spreken de vlag van Engeland
doen wapperen in het zuidelijk heelal. Hij werd, met zijn inventiviteit en
doorzettingsvermogen, zo ongeveer beschouwd als de belichaming van de
negentiende-eeuwse koloniale expansiezucht. Tijdgenoten werden aangespoord
zich aan hem te spiegelen. De publieke waardering van wetenschap en de constructie
10
van een nationaal, Victoriaans zelfbeeld gaan hier hand in hand.
Een analyse van dergelijke publieke voorstellingen van het wetenschappelijk
bedrijf is niet eenvoudig. In een typering van telescopen als producten van industriële
ijver, van wetenschappelijke vindingrijkheid en van zucht naar het exotische, grijpen
aspecten van de algemene cultuurgeschiedenis en van de geschiedenis der
natuurwetenschappen in elkaar. Wie een antwoord zoekt op de vraag waarom
negentiende-eeuwse telescopen tot de verbeelding hebben gesproken, zal zich in
ieder geval rekenschap moeten geven van de bouw en werking van deze
instrumenten, en van de wijze waarop deze in populair-wetenschappelijke geschriften
werden gerepresenteerd. Bovendien zal men studie moet maken van de culturele,
politieke en ideologische opvattingen die de producenten en consumenten van deze
representaties hebben gehuldigd. Daarbij wordt wetenschap niet zozeer opgevat
als een autonoom bedrijf met een interne dynamiek en infrastructuur, maar veeleer
als een producent van cultuur, van innovatieve ideeën en technologische artefacten
die nieuwsgierigheid kunnen opwekken, standpunten kunnen uitlokken, vragen
kunnen opwerpen en tot handelen kunnen aanzetten. En dat bij vakgenoten
evenzogoed als bij geïnteresseerde leken. In modern wetenschapshistorisch
onderzoek is aan de dynamische betrekkingen tussen wetenschappelijke
gemeenschappen en publiekskringen inmiddels volop aandacht besteed:
[Recent] studies [...] have shown how the shape and success of the
sciences have depended upon a complete set of social relations linking
different scientific communities with various allies, audiences, publics,
consumers and reproducers; with powerful elites who bestow legitimacy
and material support; and also with ‘lower’ social groups whose willingness
(or resistance) to engage with science is an equally important determinant
11
of scientific culture.
Om het engagement van leken aan wetenschap te kunnen peilen, is kennis van de
publieke culturele context essentieel.
Tegen deze achtergrond wil ik aandacht vragen voor een incident dat thans bekend
staat als the (great) moon hoax. Daarbij zijn de faam van John Herschel, zijn
expeditie naar Kaap de Goede Hoop en zijn telescopische apparatuur diep in het
culturele domein doorgedrongen en min of meer een eigen leven gaan leiden. De
geschiedenis begint in 1835 met de publicatie van een reeks fantastische
krantenberichten in The Sun, een New Yorks dagblad, waarin werd meegedeeld
dat John Herschel leven zou hebben ontdekt op de maan. Over de beroering die
dit nieuwsbericht in Amerika, en later in Europa, heeft gewekt, kom ik te spreken in
de para-
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grafen 2 en 3. De grenzen tussen gepopulariseerde (pseudo-)wetenschap en
amusement blijken in deze context flinterdun te zijn. Er is alle reden bij deze
geschiedenis stil te staan. Nicolaas Beets verwijst naar de affaire in een verhalend
gedicht uit 1836, ‘Mannekens in de maan’, waarin contemporaine wetenschappelijke
ontwikkelingen op hun betekenis worden getaxeerd. Dit ‘wetenschapsgedicht’
bespreek ik in paragraaf 4.
‘Science was [...] on the way to taking over the place formerly occupied by religion
and to become the leading ideology - a new secular religion, with its cult objects,
pantheon of saints, rituals of worship, and central dogmas of faith.’ Dat schrijft Marta
Fehér in een studie waarin zij een aantal seculariserende tendensen in de cultuur
12
van de achttiende eeuw heeft samengevat. Wetenschap - in de breedste zin van
het woord - heeft een steeds prominenter plaats verworven in het culturele leven,
en daarmee de betekenis van traditionele, christelijk georiënteerde perspectieven
gerelativeerd. Ik geloof dat dit cultuurhistorisch proces tot ver in de negentiende
eeuw heeft voortgeduurd. Het gedicht van Beets, dat ons tot getuige maakt van de
culturele appreciatie van wetenschappelijk begripsvorming, draagt er enkele
intrigerende sporen van. In zijn visie bood de natuurwetenschap een nieuwe, maar
niet onproblematische blik op de wereld waarvan de betekenis zo nu en dan kritisch
moest worden gepeild in relatie tot alternatieve beschouwingswijzen. Kennelijk bood
het fantastische relaas over maanleven, en de verwarring die dat nieuws heeft
gewekt, de dichter daartoe een goede gelegenheid.

2. The moon hoax
De meeste afleveringen van The Sun, een zogenaamd penny paper van slechts
vier bladzijden, bevatten advertenties, mededelingen over scheepvaart en ‘several
columns carrying snippets of foreign and domestic news’. Het periodiek werd sinds
1833 gedrukt in New York door de journalist en uitgever Benjamin H. Day en
13
verspreid in een oplage van enkele duizenden exemplaren.
Ongeveer twee jaar na zijn vertrek uit Portsmouth, toen John Herschel in zijn
observatorium te Zuid-Afrika naar de zuidelijke hemel tuurde, publiceerde The Sun
in haar kolommen een reeks artikelen van beduidend groter omvang. De
aankondiging van deze bijdragen - gepubliceerd op 21 augustus 1835 - luidde als
volgt: ‘We have just learnt [...] that Sir John Herschel, at the Cape of Good Hope,
has made some astronomical discoveries of the most wonderful description, by
14
means of an immense telescope of an entirely new principle.’ Wat The Sun haar
lezers vervolgens te bieden had - in vijf afleveringen van 25, 26, 27, 29 en 31
augustus 1835 - bestond uit een verslag van de bouw van een geavanceerde
telescoop door Herschel en zijn assistenten, gevolgd door een samenvatting van
zijn waarnemingen aan het zichtbare oppervlakte van de maan. Het sensationele
hoogtepunt van deze observaties vormde de mededeling dat de onderzoeker in
kwestie een op

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

105
de mens gelijkend maanwezen had ontdekt, ‘vespertilio-homo, or man bat, from its
having, in connection with a near resemblance to the human figure, wings greatly
15
resembling those of the bat’.
Het is niet bekend of Day, de uitgever van The Sun, van meet af aan geweten
heeft dat het relaas over Hershel's ontdekking een geraffineerd verzinsel was.
Duidelijk is wel dat de Schot Richard Adams Locke, die later als auteur van de
stukken is aangewezen, vertrouwd is geweest met de wetenschappelijke aspiraties
van zijn tijd, en in het bijzonder weet heeft gehad van wat Herschel met zijn
wetenschappelijke expeditie beoogde. Hij moet de berichten, die in de
wetenschappelijke en publieke pers over Herschels plannen waren gepubliceerd,
aandachtig hebben gelezen.
Het publiek heeft het nieuws in The Sun gretig ontvangen. ‘Crowds were gathering
16
outside the Sun's office waiting for copies of the next edition.’ Op 26 augustus
1835 konden er ongeveer 19500 exemplaren van de krant worden verkocht, de
hoogste oplage die op dat moment door enig Amerikaans periodiek was bereikt.
Ter vergelijking: The Times te Londen kon op hoogtijdagen rekenen op de verkoop
van circa 17000 exemplaren. Ray heeft de berichten kort daarna ook als pamfletten
verhandeld en enkele illustraties op de markt gebracht, gemaakt door ‘the most
talented lithographic artists in this city [New York]’. Een advertentie attendeerde het
17
publiek op ‘a lithograph sketch of lunar animals and other objects’. Gevoel voor
marketing kan Ray niet worden ontzegd. De gewiekste uitgever heeft in 1835 circa
18
60000 van deze pamfletten en illustraties kunnen verkopen.
Uit de overgeleverde reacties en commentaren moet worden afgeleid dat de
meeste consumenten van Locke's relaas aanvankelijk geloof hebben gehecht aan
zijn ‘wondere wetenschap’. Zij hebben de strekking van het authentiek ogende
verslag, niet, of niet onmiddellijk, in twijfel getrokken, maar voor waar gehouden.
Pas na publicatie van de reeks, toen de hoax al weer voorbij was en in The Herald,
een concurrerend dagblad, met venijn was meegedeeld hoe de vork in de steel zat,
is het vermeende feitelijke karakter van het verslag gerelativeerd en gewaardeerd
als een fictioneel relaas over contemporaine wetenschappelijke ambities en
praktijken, waaraan de vele ironiserende hyperbolen, grapjes en karikaturale
voorstellingen van zaken een satirisch accent verleenden. Velen waren er ingetuind.
Eén aspect van Locke's satirisch vermogen wil ik hier alvast uitlichten. De stukken
die hij The Sun ter publicatie heeft aangeboden, kunnen mede worden beschouwd
als een satire op een pompeuze en duistere wetenschappelijke schrijfstijl, en op die
van John Herschel in het bijzonder. ‘John Hershel was inhibited by two factors from
expounding his cosmology with clarity and force. [One] of these factors was his
inability to say anything simple, clearly and without qualification: [...] John's convoluted
19
sentences are often exasperatingly obscure.’ David S. Evans schrijft in dit verband:
‘What was offered to the readers [of The Sun] included [...] a remarkable good
20
pastiche of Sir John's literary style, one that cried out tot be counterfeited’.
De wetenschapshistoricus Michael J. Crowe heeft enkele eigentijdse reacties op
de publicaties in The Sun gekarakteriseerd (ik citeer hem uitvoerig, omdat zijn
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typering reliëf verleent aan de opvattingen van Beets, die ik verderop bespreek):
The Mercantile Advertiser began reprinting the series, noting that ‘It
appears to carry intrinsic evidence of being an authentic document.’ The
Daily Advertiser expressed its enthusiasm by stating: ‘No article, we
believe, has appeared for years, that will command so general a perusal
and publication. Sir John has added a stock of knowledge to the present
age that will immortalize his name, and place it high on the page of
science.’ The Albany Daily Advertiser called it a ‘Stupendous Discovery’
and told of having read the story ‘with unspeakable emotions of pleasure
and astonishment...’ The New York Times pronounced the discoveries
‘probable and possible,’ and the New Yorker described them as ‘creating
a new era in astronomy and science generally.’ According to a
contemporary report, ‘Some of the grave religious journals made the great
discovery a subject of pointed homilies...,’ and according to another report,
an American clergyman warned his congregation that he might have to
solicit them for funds for Bibles for the inhabitants of the moon. It has
even been claimed that ‘the philanthropists of England had frequent and
crowded meetings at Exeter Hall, and appointed committees to inquire...
in regard to the condition of the people of the moon, for purposes of
relieving their wants,... and, above all, abolishing slavery if it should be
21
found to exist among the lunar inhabitants.’
In elk van deze citaten kan de waarheidsnotie worden aangewezen. Daarnaast is
het fascinerend te zien hoe ‘the philanthropists of England’ aardse praktijken op het
vermeende maanleven hebben geprojecteerd en daaraan zelfs praktische
consequenties hebben verbonden...
Edgar Allen Poe heeft kort na de opschudding geprobeerd de collectieve fascinatie
voor de fantastische ontdekkingen met een viertal factoren te verklaren. Daarbij
heeft ook hij op de sterk aangezette illusie van echtheid een accent gelegd.
Not one person in ten discredited it, and (strangest point of all!) the
doubters were chiefly these who doubted without being able to say why
- the ignorant, these uninformed in astronomy, people who would not
believe because the thing was so novel, so entirely ‘out of the usual way.’
A grave professor of mathematics in a Virginian college told me seriously
that he had no doubt of the truth of the whole affair! The great effect
wrought upon the public mind is referable, first, to the novelty of the idea;
secondly, to the fancy-exciting and reason-repressing character of the
alleged discoveries; thirdly, to the consummate tact with which the
deception was brought forth; fourthly, to the exquisite vraisemblance of
22
the narration.
Zelfs in een aantekening waarin het humoristische karakter van de affaire wordt
aangestipt, is een ‘geloof aan de feiten’ verondersteld:
[T]he fun of it was, that before the publication of the whole story - it was
very long, filling eight or ten close columns in some papers - it leaked out,
and began to get through people's heads, that the public had been most
completely taken in; in truth, fairly hoaxed. It was amusing, then, to hear
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that he had
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never been deceived for a moment; nobody had ever believed it,- it was
a palpable fiction on its face’ and many such asseverations. I [Nathan
Sargent] was then editor and proprietor of a daily paper - the Commercial
Herald in Philadelphia -, and although I was at first one of the victims of
this clever, ingenious, and extraordinary fiction, it so happened that I did
not commit myself as to my belief of its truthfulness; nor did I feel
ashamed, or mortified, at having been ‘taken in.’ It was so cleverly done,
and I had such multitudes of companions, that I could afford to laugh as
23
everybody did.
Over de humoristische aspecten van het gedicht van Beets kom ik te spreken in
paragraaf 4.
De lezers van The Sun zullen in de eerste plaats op het verkeerde been zijn gezet
door het medium waarin het nieuws werd gepresenteerd: het factisch karakter van
een reeks krantenberichten mag bij voorbaat worden verondersteld. In de tweede
plaats zal men zijn misleid door de vele, samenhangende strategieën waarmee in
het fictionele verhaal van Locke de realiteitsillusie wordt opgewekt. Daarbij wil ik in
het bijzonder attenderen op de consequent volgehouden bronnenfictie. De stukken
bevatten vele verwijzingen naar gezaghebbende wetenschappelijke autoriteiten. In
de eerste aflevering wordt gesuggereerd dat het relaas ook te vinden zou zijn in
een wetenschappelijk tijdschrift, The Edinburgh journal of science, dat inderdaad
bestaan heeft (alhoewel er in augustus 1835 reeds twee jaar geen afleveringen
meer waren verschenen). De mededelingen over de ‘grote ontdekkingen’ van
Herschel worden verder gepresenteerd als getrouwe bewerkingen van de notities
van een zekere ‘Dr. Andrew Grant’, een amanuensis van Herschel, die er zo gezegd
‘naast heeft gestaan’ en als I as witness in chronologische volgorde van de
waarnemingen verslag doet. We mogen aannemen dat deze elementaire ordering
van de verhaalgegevens de illusie van authenticiteit heeft verhoogd. Bovendien
wordt met stelligheid verklaard dat Herschel zelf een publicatie in voorbereiding zou
hebben die ‘inmiddels’ ter beoordeling aan de befaamde ‘Royal Society’ te Londen
is voorgedragen en die op hoofdlijnen niet verschilt van de ‘voorpublicatie’ die Grant
‘thans’ ter beschikking stelt. De ik-verteller, Grant, heeft alleen de ‘weerbarstige
wiskundige bewijsvoering’ buiten beschouwing gelaten waarmee, per implicatie,
ook de algemene toegankelijkheid of bevattelijkheid van het stuk benadrukt wordt.
For our early and almost exclusive information concerning these facts,
we are indebted to the devoted friendship of Dr. Andrew Grant, the pupil
of the elder [William Hershel], and for several years past the inseparable
coadjutor of the younger [John] Herschel. The amanuensis of the latter
at the Cape of Good Hope, and the indefatigable superintendent of his
telescope during the whole period of its construction and operation, Dr.
Grant has been enabled to supply us with intelligence equal, in general
interest at least, to that which Dr. Herschel himself has transmitted to the
Royal Society. Indeed our correspondent assures us that the voluminous
documents now before a committee of that institution contain little more
than details and mathematical illustrations of the facts communicated to
us in his own ample correspondence.
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In de derde plaats zal het enthousiasme van het publiek zijn gevoed door de grote
betekenis die aan de vermeende ontdekkingen van Herschel konden worden
toegeschreven. Er was waarlijk ‘iets groots’ gezien met verstrekkende, ‘universele’
implicaties. Ook daarover laat het redactionele commentaar bij de eerste aflevering
weinig te raden over, in een taal overigens die apotheker Homais uit Madame Bovary
van Flaubert niet zou hebben misstaan:
The portion [...] which we publish today is introduction to celestial
discoveries of higher and more universal interest than any, in any science
yet known to the human race. We are necessarily compelled to omit the
more abstruse and mathematical parts of the extracts however important
they may be as demonstrations of those we have marked for publication;
but even the latter cannot fail to excite more ardent curiosity and afford
more sublime gratification than could be created and supplied by anything
short of divine revelation from heaven. Now indeed it may be said that
we live in an age of discovery. There is little doubt that to the natural
history of our world will know be added that of the globe which we have
hitherto regarded merely as ‘the lesser light’ to rule our nocturnal hours.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Bij de analyse van de hoax zal men in de vierde
plaats moeten aantekenen dat er reeds sinds de oudheid veelvuldig over het mogelijk
bestaan van buitenaards leven was gespeculeerd. Ideeën over meervoudige
werelden (of pluralisme) hebben ook bij het negentiende-eeuwse publiek bekendheid
genoten.
The question of extraterrestrial life [...] has been debated almost from the
beginning of recorded history. Between the fifth century B.C. flowering of
Greek civilization and 1917, more than 140 books and thousands of
essays, reviews and other writings had been devoted to discussing
whether or not other inhabited worlds exist in the universe. Moreover [...]
the majority of educated persons since around 1700 have accepted the
theory of extraterrestrial life and in numerous instances have formulated
24
their philosophical and religious positions in relation to it.
In deze speculatieve overwegingen kunnen, grof gezegd, twee typen redeneringen
worden aangewezen. Het eerste type baseert zich op de gedachte dat hemellichamen
die qua bodemgesteldheid, klimaat en atmosfeer op de aarde lijken, een vergelijkbare
flora en fauna kunnen hebben. Astronomisch onderzoek is hierbij verondersteld,
omdat zo'n argumentatie naar analogie pas dan reliëf kan krijgen. Galileo Galileï
had een dergelijke vergelijking reeds getrokken in zijn Siderius Nuntius uit 1610,
waarin voor het eerst in de wetenschapsgeschiedenis verslag wordt gedaan van
systematische telescopische waarnemingen aan het zichtbare oppervlakte van de
maan. In geologisch opzicht bleken maan en aarde tot op grote hoogte identiek te
zijn:
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By oft-repeated observations [of spots] we have been led to the conclusion
that we certainly see the surface of the Moon is to be not smooth, even,
and perfectly spherical, as a great crowd of philosophers have believe
about this and other heavenly bodies, but on the contrary, to be uneven,
rough, and crowded with depressions and bulges. And it is like the face
of the Earth itself, which is marked here and there with chains of mountains
25
and depths of valleys.
Na 1834 dringt het inzicht door dat de maan geen atmosfeer heeft en dus onmogelijk
de levensvormen kan herbergen waarmee wij vertrouwd zijn. Ik breng de kwestie
ter sprake omdat Beets er in zijn ‘Mannekens’ over komt te spreken. Het inzicht is
in 1834 voor het eerst geformuleerd door de Duitse astronoom Friedrich Wilhelm
Bessel (1784-1846), die ik hier citeer naar de vertaling van Crowe:
Why, notwithstanding all reasonable evidences, have some wished to
assert the existence of the moon's atmosphere? It is really not a matter
of indifference, because with its simultaneously fall many beautiful dreams
of the habitability of the moon and the conditions for persons there; I say
persons for regardless of all protestations of feeling hearts who have
wished to find sympathy on the moon, they image the inhabitants of the
moon to be as similar to earthlings as one egg is to another. The moon
has no air; thus also no water, because without the pressure of air, water
at least in the liquid state would evaporate; thus also no fire, for without
26
air nothing can burn.
Deze overweging is pas aan het eind van de negentiende eeuw algemeen
geaccepteerd.
Als gezegd kan in beschouwingen over mogelijk buitenaards leven ook een tweede
type redenering worden aangewezen. Deze houdt verband met wat de
cultuurhistoricus Arthur Lovejoy ‘the principle of plenitude’ heeft genoemd, de doctrine
‘that no genuine potentiality of being can remain unfulfilled, that the extent and
abundance of the creation must be as great as the possibility of existence and
commensurate with the productive capacity of a “perfect” and inexhaustible Source,
27
and that the world is better, the more things is contains.’ Elke natuurlijke toestand
die kan ontstaan, zal volgens dit principe ook ontstaan. De Duitse astronoom Johann
Elert Bode (1747-1826), wiens opvattingen tot ver in de negentiende eeuw hebben
gecirculeerd, heeft zich bij herhaling op deze doctrine gebaseerd. ‘Essentially every
celastical body - sun or star, planet or satellite, and even comets - Bode populates
28
with rational beings’. Over mogelijk leven op de planeten Venus en Mercurius
schrijft hij bij voorbeeld:
If they had no inhabitants..., what would their purpose and destiny be,
and what else could we take to be the intentions of the Creator for all
these great and wise plans and arrangements? Perhaps it was [in order]
that they might decorate the starry heavens here and there with their
bright points? Certainly not... Never! How would this be reconciled with
his wisdom, which always and exactly selects means in accord with
29
ends...
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Een perfecte God en een perfecte Schepping zijn in deze breed uitgedragen
teleologische opvatting onverenigbaar met een onbewoond, en daarmee schijnbaar
nutteloos hemellichaam.
Ik geef opnieuw het woord aan Crowe, die het internationale debat over mogelijk
buitenaards leven tussen 1750 en 1900 zorgvuldig in kaart heeft gebracht:
By 1750, pluralism had been championed by an array of authors, including
some of the most prominent figures of the age. Presented with exceptional
appeal by Fontenelle, given legitimacy in scientific circles by Huygens
and Newton, reconciled to religion by Bentley and Derham, set to poetry
by Pope and Blackmore, integrated into philosophical systems by Berkely
and Leibniz, taught in textbooks by Wolff and in taverns by Whiston, the
idea of a plurality of worlds was winning international acceptance.
Revolutionary as this transformation was, although from the perspective
of the present its foundation was frail, resting as it did on analogical
arguments of dubious force, on metaphysical principles such as the
principle of plenitude, and on a scattering of astronomical observations.
However that may be, the era of the extraterrestrial had begun, and would
30
continue even unto the present.
In mijn bespreking van ‘Mannekens’ zal ik enkele Nederlandse negentiende-eeuwse
pleitbezorgers van de meervoudige wereldentheorie ten tonele voeren. Beets is met
het gedachtengoed vertrouwd geweest.
De historische overwegingen van Crowe leveren een context op waarin Poe's
visie op the novelty of the idea genuanceerd kan worden. Inzake buitenaards leven
was er anno 1835 juist weinig nieuws onder zon. Beter lijkt het te veronderstellen
dat de The Sun pretendeerde nieuwe waarnemingen te bieden, verricht door een
gezaghebbend natuurwetenschapper met behulp van een betrouwbaar geacht
waarnemingsinstrument, waardoor die discutabele speculaties voor het eerst van
een empirische of feitelijke basis werden voorzien. Een speculatie die reeds eeuwen
‘sluimerde’, bleek plots onweerlegbaar te zijn. Ook deze veronderstelde ‘aha-ervaring’
moet naar mijn mening in de analyse worden betrokken. In mijn bespreking van
‘Mannekens’ kom ik er op terug.
Wie zich de vraag stelt waarom het nieuwsgierige negentiende-eeuwse publiek
voor de affaire zoveel belangstelling heeft gekoesterd, zal ik in de vijfde plaats
rekening moeten houden met de publieke fascinatie voor ‘wetenschappelijke helden’,
waarover ik in mijn inleiding heb gesproken. Herschel wordt in relaas van Locke als
handelend en reflecterend personage opgevoerd, en wat belangrijker is: voorzien
van uitzonderlijke kwalificaties (de inleiding typeert hem onder andere als een
‘immortal philosopher [...] to whom mankind is indebted for the thrilling wonders now
first made known’.) Daarnaast zal men interesse hebben gehad voor de vele
mededelingen over de bouw en werking van zijn geavanceerde telescoop ‘of vast
dimensions’.
Tot slot wil ik aandacht vragen voor de ‘uitbundige’ stijl waarvan Locke zich heeft
bediend. Deze laat zich zonder analyse van het gehele verslag moeilijk type-
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ren. Duidelijk is wel dat deze bewerktuigde stijl in scherp contrast staat met de
nuchtere of zakelijke toon waarin de meeste berichten uit The Sun waren gesteld.
Ook in dat opzicht viel er in augustus 1835 voor welwillende kranten- en
pamflettenlezers dus iets bijzonders te beleven. Om van die stijl een indruk te geven
- een aspect dat Beets in ieder geval niet onverschillig zal hebben gelaten - citeer
31
ik de eerste twee alinea's uit de ‘skillfully constructed introduction’, waarin met een
scala aan narratieve en retorische strategieën het kardinale belang van de
gebeurtenissen wordt geëtaleerd en waarin zelfs de dichtkunst en godsdienst
figureren. In paragraaf 4 zal ik laten zien dat Beets enkele elementen uit deze
‘inleiding’ in zijn gedicht heeft geïntegreerd.
[...] we have the happiness of making known to the [...] publick, and thence
to the whole civilized world, recent discoveries in Astronomy which will
build an imperishable monument to the age in which we live, and confer
upon the present generation of the human race a proud distinction through
all future time. It has been poetically said, that the stars of heaven are
the hereditary regalia of man, as the intellectual sovereign of the animal
creation. He may now fold the Zodiack around him with a loftier
conscientiousness of his mental supremacy.
It is impossible to contemplate any great Astronomical discovery without
feelings closely allied to a sensation of awe, and nearly akin to those with
which a departed spirit may be supposed to discover the realities of a
future state. Bound by the irrevocable laws of nature to the globe on which
we live, creatures ‘close shut up in infinite expanse,’ it seems like acquiring
a fearful supernatural power when any remote mysterious works of the
Creator yield tribute to our curiosity. It seems almost a presumptuous
assumption of powers denied to us by divine will, when man, in the pride
and confidence of his skill, steps forth, far beyond the apparently natural
boundary of his privileges, and demands the secrets and familiar fellowship
of other worlds.
Ook elders in het verslag kan Locke's vermogen tot stilering worden aangewezen.
Ik beperk me tot twee illustratieve voorbeelden, waarin de grens tussen ernst en
ironie soms moeilijk is te trekken. Ik vermoed dat ‘twijfelaars’ met deze passages
hun voordeel hebben kunnen doen. In beide gevallen wordt het ‘vreemde’ of ‘nieuwe’
van het maanleven vergelijkenderwijs in verband gebracht met enkele (over)bekende
aarde zaken: (schotse) klederdracht, apen en militair vertoon, waardoor volgens
32
het beproefde procédé van registermenging een humoristisch effect ontstaat. Het
eerste citaat handelt over de ontdekking van maanrunderen. Het leven daarboven
blijkt rijk gevarieerd te zijn.
It [het dier, BP] had, however, one widely distinctive feature, which we
afterwards found common to nearly every lunar quadruped we have
discovered; namely, a remarkable fleshy appendage over the eyes,
crossing the whole breadth of the forehead and united to the ears. We
could most distinctly perceive this hairy veil, which was shaped like the
upper front outline of a cap known to the ladies as Mary Queen of Scots'
cap, lifted and lowered by means of the
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ears. It immediately occurred to the acute mind of Dr. Herschel, that this
was a providential contrivance to protect the eyes of the animal from the
extremes of light and darkness to which all the inhabitants of our side of
the moon are periodically subjected.
Het tweede voorbeeld ontleen ik aan de passage waarin voor het eerst over de
‘vespertilio-homo’ wordt gesproken. Daarbij teken ik aan dat er in de vergelijkingen
met de ‘large orang outang’ en ‘species of simia genus’ echo's weerklinken van
contemporaine discussies over de evolutiegeschiedenis en de vermeende
33
superioriteit van de mens in de schepping.
But whilst gazing upon [a few cliffs], we were thrilled with astonishment
to perceive four successive flocks of large winged creatures, wholly unlike
any kind of birds, descend with a slow even motion from the cliffs on the
western side, and alight upon the plain. They were first noted by Dr.
Herschel, who exclaimed, ‘Now, gentlemen, my theories against your
proofs, which you have often found a pretty even bet, we have here
something worth looking at: I was confident that if we ever found beings
in human shape, it would be in this longitude, and that they would be
provided by their Creator with some extraordinary powers of locomotion
[...].’
[We] counted three parties of these creatures [...] walking erect towards
a small wood near the base of the eastern precipices. Certainly the were
like human beings, for their wings had now disappeared, and their attitude
in walking was both erect and dignified. [...] About half of the first party
had passed beyond our canvass [de plaat waarop het telescopisch beeld
werd geprojecteerd, BP]. They averaged four feet in height, were covered,
except on the face, with short and glossy copper-colored hair, and had
wings composed of a thin membrane, without hair, lying snugly upon their
backs, from the top of their shoulders to the calves of their legs. The face,
which was of a yellowish flesh color, was a slight improvement upon that
of the large orang outang, being more open and intelligent in its
expression, and having a much greater expansion of forehead. The mouth,
however, was very prominent, though somewhat relieved by a thick beard
upon the lower jaw, and by lips far more human than those of any species
of simia genus.
In general symmetry of body and limbs they were infinitely superior to the
orang outang; so much so, that, but for their long wings, Lieut. Drummond
[één van Herschels assistenten, BP] said they would look as well on a
parade ground as some of the old cockney militia! [...].
Wat volgt is een bedekte toespeling op het seksuele gedrag van deze wezens en
een verwijzing naar de aangekondigde wetenschappelijke studie van Herschel. ‘Our
further observation of the habits of these creatures, who were of both sexes, led to
results to very remarkable, that I prefer they should first be laid before the public in
Dr. Herschel's own work, where I have reason to know they are fully and faithfully
stated, however incredulously they may be received.’
Daarvan is echter het niet meer gekomen. Na bovenstaande mededelingen is er
over ‘vespertilio-homo’ geen woord meer in The Sun gesproken. Het relaas is
herdrukt in andere periodieken en uitgegeven in afzonderlijke boekuitgaven die tot
ver in de negentiende eeuw zijn blijven verschijnen, zowel in Amerika als in Europa.
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3. De receptie in Europa
Ook in Europa is men door het relaas van Locke gefascineerd geraakt. Maar wat
er na eind augustus 1835 precies is voorgevallen, is voor een belangrijk deel in
nevelen gehuld. De voornamelijk Amerikaanse wetenschappelijke literatuur over
the moon hoax heeft aan de Europese receptie slechts zijdeling aandacht besteed.
Dat er betrekkelijk kort na augustus 1835 in Europa enkele vertalingen zijn
gepubliceerd van de berichten uit The Sun, is betrekkelijk snel vast te stellen. Ormond
Saevey maakt er melding van in zijn commentaar bij de uitgave van de teksten in
1975:
In Europe there was a similar stir. Herschel was far away in Capetown,
and [...] pamphlet versions of the Supplement [were dispatched] to
European papers [...]. The pamphlet was widely reprinted, in Hamburg,
Naples, and elsewhere. In Paris the hoax created such a stir that François
Arago, the permanent secretary of the Academie des sciences, was
34
obliged to denounce it publicly as fraudulent.
Maar een bibliografisch overzicht van deze vroege Europese vertalingen heb ik
nergens aangetroffen. Het lijstje in de Bijlage bij dit artikel heb ik samengesteld op
grond van gegevens uit de internetcatalogi van enkele wetenschappelijke en
nationale bibliotheken in Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Frankrijk en Engeland
en van de Library of Congress te Washington (USA). Autopsie heb ik niet gepleegd,
als gevolg waarvan mijn bevindingen een uiterst voorlopig karakter hebben.
Bibliografisch probleem (en illustratief voor de verwarring), is het feit dat de
auteursnamen variëren. Het werk blijkt gecatalogiseerd te zijn onder de naam van
de amanuensis annex ik-verteller ‘Andrew Grant’ [1, 2, 4, 11, 12 en 13], onder de
naam van de feitelijke maar aanvankelijk anoniem gebleven auteur, Richard Adams
Locke [5 en 9], en zelfs onder die van de geleerde John Herschel, die ten tijde van
de hoax van niets wist en zich overigens resoluut van de geschiedenis heeft
35
gedistantieerd toen hem er over verteld werd [3, 6, 7, 8 en 10].
Het overzicht, hoe verkennend ook, lijkt mij indicatief voor de populariteit die het
verhaal op het continent heeft genoten. Ik tel voorlopig dertien gecatalogiseerde
uitgaven. De uitgave uit Bordeaux [4] is vermoedelijk een (verkorte?) pamfletversie.
Uitgaven na 1836 - die trouwens beperkt zijn in aantal - zijn hier buiten beschouwing
gebleven. Onzekerheden met betrekking tot de datering zijn met een vraagteken
gemarkeerd. Een Nederlandse uitgave heb ik (nog) niet gevonden.
Maar met dit lijstje is er over de complexiteit van de Europese receptiegeschiedenis
van de hoax echter nog weinig gezegd. Drie voorbeelden mogen dit verduidelijken.
Günther Buttmann heeft aan leven en werk van John Herschel een biografie gewijd.
Daarin heeft hij verklaard dat ‘[the] story had spread to Europe. Soon Herschel's
“moon men” were the main topic of conversation in all the literature salons and
36
cafés’. Maar waar hij zijn informatie over deze ‘low science’ bor-
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relpraatjes precies vandaan heeft gehaald, is niet duidelijk, terwijl deze getuigenissen
juist een waardevol inzicht kunnen verschaffen in de wijze waarop er in 1835 en
1836 over de kwestie is gesproken en geoordeeld.

Het deksel van een snuifdoos (1835-1836?) met daarop een voorstelling van John Herschel
(rechts), geflankeerd door zijn assistenten, en enkele ‘maanwezens’ (midden, op de
projectietafel).
Bewaarplaats: The Museum of the History of Science, Oxford

Het tweede voorbeeld waarmee ik het complexe karakter van het onthaal van de
hoax in Europa wil illustreren, heeft betrekking op de afbeelding op het deksel van
een snuifdoos die wordt bewaard in The Museum of the History of Science te Oxford
37
(zie de illustratie). Deze afbeelding is zonder twijfel door het verhaal van Locke
geïnspireerd. ‘Dr. John Herschels neueste Entdeckungen in der Mondwelt’, luidt het
Duitse onderschrift, dat daaronder in het Frans is vertaald. Rechts in beeld, met bril
en geklede jas, staat John Herschel. Rechtsboven hem bedient een ijverige knecht
de mechanieken van de loodzware telescoop. Zijn wetenschappelijke assistenten
staan ter linker en ter rechter zijde van de ‘tafel’. Daarop werd het telescopisch beeld
volgens gangbare technieken geprojecteerd (vgl. het ‘canvass’ in een van de
Sun-citaten hierboven). De twee achterste assistenten verspreiden, als ik het goed
zie, met behulp van een blaasbalg een gas in de onderzoeksruimte. Met dat gas
kon, volgens de fantastische en trouwens niet altijd even consistente overwegingen
van Locke, de optische kwaliteit van de telescoop worden verhoogd (‘On sliding in
the gas-light lens the mystery was immediately solved’, staat er onder andere in
The Sun. En: ‘Having observed them [de maanwezens] at this distance for some
minutes, we introduced lens Hz which brought them to the apparent proximity of
eighty yards; the highest clear magnitude we possessed until the latter end of March,
when we effected an improvement in the gas-burners.’ Curs. van mij, BP) In het
projecteerde beeld herkent men onder meer de ‘vespertilio-homo’. Eén van
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de assistenten onderwerpt het maanwezen tot slot aan een nauwgezet
detailonderzoek, waarbij hij gebruik maakt van een kleiner waarnemingsinstrument.
Het deksel visualiseert, mede gelet op de gesticulatie van de ontdekkers, het
‘bekijken’ en ‘ontdekken’ van wat volkomen ‘nieuw’ en ‘vreemd’ is, en correspondeert
tot op grote hoogte met de inhoud van het relaas uit The Sun.
Over de oorsprong, de ontstaansgeschiedenis en de datering van de snuifdoos
zijn mij geen gegevens bekend; ook de conservator van het museum kon mij niet
verder helpen. Wie heeft het voorwerp gemaakt? Voor wie was het bestemd? Zijn
de voorstellingen van de maanwezens gebaseerd op de afbeeldingen die de uitgever
van The Sun had laten produceren? Heeft (hebben) de ontwerper(s) zich (mede)
georiënteerd op de karikaturen van wetenschap die in de negentiende-eeuw bij
38
velen belangstelling genoten? En: hebben we met een uniek exemplaar van doen,
of werd de snuifdoos in serie vervaardigd? Uit de liefdevolle zorg die aan de
detaillering is besteed en uit de relatie met de tabaksconsumptie (die ons trouwens
weer in de ‘salons and cafés’ van Buttmann voert), leid ik niettemin af dat de
geschiedenis op enig moment als superieur amusement is beschouwd, zowel door
de maker(s) als door de gebruikers. Vermaak en satire op eigentijdse
wetenschappelijke ambities en praktijken gaan hier hand in hand. De afbeelding op
het deksel van de snuifdoos suggereert dat de kwestie ook in Europa diep in het
publieke domein was doorgedrongen.
De derde - en in dit artikel: meest relevante - indicatie dat de receptie van de hoax
in Europa langs grillige lijnen is verlopen, ontleen ik aan een bewaard gebleven
samenvatting van een lezing voor de Afdeeling Natuurkunde van het genootschap
39
Felix Meritis te Amsterdam. Daaruit blijkt dat ook in Nederlandse geleerde kringen
de zaak aan de orde is geweest. De samenvatting meldt dat op 22 maart 1836 ruim een half jaar na publicatie van de berichten in de Sun - de astronoom P.O.C.
Vorsselman de Heer (1809-1841), ‘hoogleraar te Deventer’, de aanwezige leden
tracteerde op een
uitmuntend betoog [...] tegen de Ongerymde Sprookjes van zeekere
waarneemingen op de maan aan de Caap de Goede Hoop, door Herschel
gedaan, waarin geen schyn van waarheid te vinden was en [dat de
spreker] een keurig overzigt [leverde] omtrend het geen men op goede
gronden van onze Sateliet zeggen kan, waarby hy de naauwkeurige
waarnemingen van den Hoogleeraar Schröter zeer deed uitkoomen, alles
40
op eene zeer vergroot[e] teekening van de Maan aanwyzend.
De maankaarten van Johann Hieronymous Schröter (1745-1816), samengesteld
op basis van vele observaties te Lilienthal (bij Bremen), genoten internationaal gezag
41
vanwege hun precisie en gedetailleerdheid. Zijn reputatie heeft Vorsselman de
Heer gebruikt om het relaas van Locke resoluut naar het rijk der fabelen te kunnen
verwijzen.
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4. Beets' ‘Mannekens in de maan’
Mij is niet precies bekend waar Nicolaas Beets, die tussen 1833 en 1839 te Leiden
theologie studeerde en intensieve contacten onderhield met de locale academische
42
gemeenschap, zijn informatie over de hoax vandaan heeft gehaald. In de
Beetscollectie te Leiden, die recentelijk in kaart is gebracht, is geen enkel spoor van
43
de affaire terug te vinden. Waarschijnlijk heeft hij één van de afzonderlijke
boekuitgaven in handen gehad, waarin het relaas uit The Sun (al dan niet in vertaling)
was herdrukt. Ook kan hij hebben gehoord over het optreden van François Arago,
de gedecideerde secretaris van de Academie des sciences te Parijs, ‘[who] was
obliged to denounce [the news] as fraudulent’ (zie hiervóór, noot 34). Mogelijk is
ook dat hij, veel dichter bij huis, direct of indirect, over de kwestie had vernomen
via de leden van de Afdeeling Natuurkunde van Felix Meritis te Amsterdam, die
tijdens hun bijeenkomst van 22 maart 1836 de kwestie van de ‘ongerymde sprookjes’
44
besproken hadden.
Vast staat, hoe dan ook, dat Beets in datzelfde jaar aan een verhalend gedicht
heeft gewerkt dat mede op het fictieve relaas van Locke is gebaseerd. Het is onder
de titel ‘Mannekens in de maan’ bekend geworden. Deze titel refereert niet alleen
aan de algemene woordenboekbetekenis: ‘een denkbeeldig mannetje’ (WNT IX:
29), maar ook, en in het bijzonder, aan de mensachtigen die Herschel op de maan
zou hebben gezien. Een specifieke bron wordt in ‘Mannekens’ niet genoemd. Het
gedicht spreekt over 't Amerikaansche boek waarin over de vondst wordt verteld
(kranten zijn er volgens Beets dus niet aan te pas gekomen). Verder bevat het
verwijzingen naar de ontdekker en de plaats waar Herschel zijn waarnemingen zou
hebben verricht. Tot slot vertelt ‘Mannekens’ over de beroering die het nieuws in
Leiden zou hebben teweeggebracht. Het gedicht, dat ik in deze paragraaf zal
becommentariëren, vormt daarmee een intrigerende schakel in de Europese
receptiegeschiedenis van de hoax en verdient in de literatuur over het incident een
eigen plaats.
Een bespreking van ‘Mannekens’ en haar veelzijdige context, waarvan ik overigens
slechts enkele aspecten kan aanstippen, moet beginnen met een globale
reconstructie van de ontstaans- en publicatiegeschiedenis, en een inleidende typering
45
van de wijze waarop Beets in 1836 sterrenkundige kennis heeft gewaardeerd.
Uit de datering die Beets onder het gedicht heeft geplaatst, blijkt dat hij in ‘1836’
aan zijn dichtwerk is ‘begonnen’: het jaar waarin de Europese aandacht voor de
geschiedenis een hoogtepunt bereikt. Maar hij heeft het gedicht pas in 1873 voor
druk gereed gemaakt, toen hij de kopij redigeerde van een verzameld werkuitgave.
In het eerste deel van deze dichterlijke zelfpresentatie, Dichtwerken van Nicolaas
Beets 1830-1873; volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt en herzien uit 1876,
verscheen ‘Mannekens’ tussen ‘Kuser’ (1835) en ‘Gwy de Vlaming’ (1836) voor het
eerst in druk: dat is liefst vier decennia na de gebeurtenissen in New York. Beets
heeft in 1873 zijn gedicht van een korte inleiding voorzien, waarin hij vertelt
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over de bijzondere aanleiding en over zijn werkwijze. We moeten er rekening mee
houden dat de voorstelling van zaken, die hij in deze inleiding heeft gegeven, door
het tijdverloop enigszins vertekend is.
Voor een goed begrip van deze notitie dienen ook de ondertitel en het
(vermoedelijk pas in 1873 geplaatste) motto te worden bekeken. Daarin lichten de
humoristische én kritische ambities van de dichter duidelijk op. Beets karakteriseert
zijn gedicht in de subtitel immers als een eendje, dat is: als een canard (‘grap’,
‘practical joke’). Het Latijnse motto bestaat uit het eerste deel van een spreuk die
is toegeschreven aan C.P. Caraffa (paus Paulus IV): (voluit) Mundus vult decipi,
ergo decipiatur. Het accentueert de notie ‘misleiding’ (‘de wereld wil bedrogen
worden, derhalve worde zij bedrogen’). Beets spreekt even verder over
allerbijzonderst beetnemen. Bovendien vergelijkt hij ‘Mannekens’ met zijn dichtwerk
‘Maskerade’ uit 1835, dat de intocht van Ferdinand en Isabella te Granada in 1482
tot onderwerp heeft en volgens Peter van Zonneveld ‘alles te maken had met de
46
romantische belangstelling voor de middeleeuwen en voor exotische streken’.
Daarbij geldt die vergelijking niet de inhoud, alhoewel beide gedichten exotische
aspecten gemeen hebben, maar de versvorm: zowel ‘Mannekens’ als ‘Maskerade’
bestaan uit stanza's (zogenaamde ottova rima) van elk acht regels met het
rijmschema abababcc. Tot slot moet iets gezegd over de betekenis van de
woordgroep ‘broeder Jonathan’, waarmee met een zekere minachting ‘een (typische)
Amerikaan’ werd aangeduid, inclusief zijn (non-Europese) ‘eigenzinnigheid’ (WNT
47
VIII: 337).
Of de uitdrukking [mundus vult decipi] toen reeds gangbaar was, weet ik
niet; ik althans herinner mij niet ze destijds gehoord te hebben; maar de
aanleiding tot het volgende dichtstuk, in den trant der Maskerade, was
niet anders dan een kolossale, met alle vertoon van wetenschappelijke
ernst uitgewerkte canard, waarmede broeder Jonathan het oude Europa,
in mijn academietijd (welk jaar herinner ik mij niet met juistheid),
allerbijzonderst beetnam, en waarvan de uitwerking op het algemeen
gesprek volstrekt niet geringer was dan in het gedicht geschetst wordt.
De geheele uitvoering van het met lust opgezette en in den geest gereede
stuk werd door gewichtiger werkzaamheden gestoord, en had eerst jaren
later in een uur van uitspanning plaats, toen het oogenblik om er opzettelijk
mee voor den dag te komen lang voorbij was. Thans ga het hier met de
anderen uit hetzelfde tijdperk door.
October, 1873.
Aan deze aantekening verbind ik twee overwegingen. In de eerste plaats weten we
niet hoe de tekst van het gedicht er anno 1836 precies heeft uitgezien. Ik ga er
vooralsnog van uit dat we op aanwijzingen van de dichter mogen aannemen dat er
in 1836 een ‘in den geest gereed stuk’ op de schrijftafel van Beets heeft gelegen
dat hij aan vrienden kan hebben getoond of voorgedragen. En in de tweede plaats
concludeer ik dat er ook in Leiden zoiets als een moon hoax is geweest (hoe
bescheiden ook), waarover Beets ons ‘naar waarheid’ informeert.
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Locke's fantastische relaas over een wetenschappelijke expeditie en telescopische
waarnemingen aan de maan zal Beets in 1836 niet volkomen vreemd zijn geweest.
De jonge student-auteur was met met enkele (elementaire) aspecten van de
astronomie vertrouwd. Het vak werd aan nagenoeg alle Leidse universitaire studenten
onderwezen. ‘Voor de theologanten waren natuur- en sterrenkunde verplicht’, meldt
David Bos in een van zijn cultuurhistorische studies over het vitale domineeleven
van de negentiende eeuw, waarin hij ook over universitaire onderwijsprogramma's
48
komt te spreken. Daarbij werd de sterrenkunde niet zozeer ‘als [een] zelfstandige
discipline’ onderricht, maar gewaardeerd als een openbaringsbron. ‘Onderwijs in
exacte vakken was niet alleen goed voor de algemene ontwikkeling van predikanten;
het diende ook ter inleiding in de theologie. Rond 1800 gold “de natuur”, de empirisch
te onderzoeken werkelijkheid, als een minstens zo belangrijke bron van godskennis
49
als de “bijzondere openbaring” in de Heilige Schrift.’ Daarmee stond het Leidse
natuurkunde-onderwijs voor theologiestudenten in een rijke fysico-theologische
50
traditie.
Deze overweging kan als volgt worden genuanceerd. Het Dagboek van de student
Nicolaas Beets 1833-1836 bevat een schat aan gegevens over het intellectuele en
het artistieke leven dat hij indertijd heeft genoten. Er komt een notitie in voor over
een gesprek met twee vrienden, dat, in aansluiting bij de zojuist geciteerde
karakteristiek van zijn sterrenkundige scholing, een aardige indruk geeft van de
wijze waarop Beets astronomische kennis heeft gewaardeerd. De sterrenkunde is
hier als het ware geklemd tussen de wijsbegeerte en de theologie. De natuur is hier
voornamelijk ‘godsdienstig’ geïnterpreteerd. Ze lijkt in de allereerste plaats een
opstap te zijn geweest naar theologische bespiegelingen over ‘de godheid’.
[Haarlem, 4 april 1834]
Gesprek met ALBERT DEENIK [een letterenstudent] en BERT VAN DER
VLUGT [een student medicijnen] - over onverschillig deugen [sic], daarna
over 't vrouwelijk geslacht, 't mannelijk geslacht, de philosophie, de
natuurphilosophie, vervolgens over starrenkennis; daarna op de godheid
gekomen, op Christus, diens goddelijkheid, eindelijk over Eenheid en
51
Drieheid.
Het was bepaald niet gering waar studenten zoal over spraken. Daar komt bij dat
Beets' waardering voor de sterrenhemel ook literair was ingekleurd. Het Dagboek
bevat een verslag van een waarneming van de passage van de komeet van Halley
in 1835. Beets vertelt op vrijdag 16 oktober 1835 het observatorium te hebben
beklommen dat was ingericht op het dak van het Leidse Academiegebouw en
vervolgens onder leiding van de hoogleraar wis- en natuurkunde Pieter Johannes
Uylenbroek (1797-1844), die trouwens ook in ‘Mannekens’ wordt genoemd, de
52
komeet met eigen ogen te hebben aanschouwd. Uit deze aantekening blijkt dat
Beets naar aanleiding van zijn ervaringen niet alleen over de Schepper heeft
gepiekerd (hij spreekt over ‘bewondering en stille aanbidding van den grooten Schep-
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per en Verordineerder’), maar dat hij deze ook heeft geassocieerd met passages
uit de moderne poëzie: Childe Harold's Pelgrimage (1816) en The Siege of Corinth
53
(1816) van Byron. Over de aard en baan van de komeet zelf, en over de problemen
die met de interpretatie van komeetverschijnselen samenhangen, rept hij in deze
context met geen woord.
Toch gaat het niet aan deze fysico-theologische en literaire perspectieven te
overdrijven. Hieronder zal ik laten zien dat Beets betrekkelijk goed op de hoogte
was van de discussies die er rond 1835 in natuurwetenschappelijke kringen over
de geologische en fysische condities van de maan zijn gevoerd. Van een Schepper
maakt hij in zijn ‘Mannekens’ geen gewag. Dat laat onverlet dat een deel van de
factoren die ik in paragraaf 2 ter verklaring van de publieke fascinatie voor de hoax
heb aangestipt, ook voor hem zal hebben gegolden. In het bijzonder zal hij zich
hebben verheugd in het humoristische effect dat er na de onthulling van de ware
toedracht was ontstaan. De naïviteit van zo velen werd er immers mee aan de kaak
gesteld. Bovendien vermoed ik dat ook de ‘literaire’ schrijfstijl van Locke op zijn
interesse kon rekenen. Beets was behalve aspirant predikant vooral ook dichter en
proza-auteur in ontwikkeling, die juist tijdens zijn studiejaren naar de stijl zocht die
hij in Camera Obscura (1839) met verve heeft beproefd.
In ‘Mannekens’ nu wordt het fantastische relaas van Locke niet herverteld, maar
geïntegreerd in een berijmd verhaal waarvan het eerste deel bestaat uit een dialoog
tussen een studentikoos ik-personage en de maan. In dat tweegesprek wordt de
betekenis gewogen van een wetenschappelijke en een literair-mythologische
benaderingswijze van de natuur. Over de hoax wordt nog niet gesproken. Dat is
wel het geval in het vervolg, waarin verslag wordt gedaan van de naïviteit van het
Leidse publiek dat zich door het nieuws over de maanwezens heeft laten misleiden,
terwijl het van de ‘natuurkundige waarheid’ op de hoogte had kunnen zijn. Wat er
in de dialoog tussen het ik-personage en maan over de fysische condities van het
hemellichaam is opgemerkt, geldt daarbij als norm. Een expliciet, evaluerend
commentaar op de gebeurtenissen ontbreekt, tenzij we het reeds besproken motto
als zodanig mogen opvatten: Mundus vult decipi. ‘Fools are my theme, let satire be
54
my song’, schreef Byron. Deze woorden vormen een aardige samenvatting van
wat Beets met het schrijven van zijn ‘eendje’ kan hebben beoogd.
‘Mannekens’, dat 265 versregels telt, begint met een evocatie van het personage
dat de slaap niet kan vatten en met een zweem van verliefdheid door zijn zolderraam
de volle maan aanschouwt. Wanneer hij het hemellichaam voor het eerst aanspreekt,
maakt hij gebruik van een citaat uit het gedicht ‘Aan de maane’ van Jacob Bellamy,
waarin de maan fungeert als een bemiddelaar tussen twee geliefden:
Schoone maan, zeg, ziet gij heden,
55
daar gij 't halve rond bespied,
Schoone maan, zeg, ziet gij heden,
56
Mijn geliefde Fillis niet?
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Elementen uit deze strofe van Bellamy zijn in ‘Mannekens’ gemakkelijk aan te wijzen:
‘Maan!’ zeide ik, ‘mooie maan! verbeeld u niet
Dat gij vannacht uw jour hebt met die koonen!
57
Hoe languissant een blik gij op mij schiet,
Geen zuchtje zult gij uit mijn boezem troonen,
En als u “mijn geliefde Phyllis” ziet,
Zij hoeft zich niet jaloers te toonen,
Maar kan gerust gaan slapen, en haar leed
Vergeten, als ik wenste dat ik deed.’

De gepersonifieerde maan blijkt in haar antwoord geenszins van dit
amoureus-dichterlijk taalgebruik gediend te zien. Zij wil niet langer aangesproken
worden in de termen die behoren tot de klassieke mythologische én literaire tradities,
maar naar astronomische maat worden gemeten. Daarmee is een tegenstelling
gecreëerd tussen wat Beets als een oude en nieuwe beschouwingswijze van de
natuur moet hebben beschouwd, zo men wil: tussen een benadering die wordt
gevoed door (literaire) verbeelding, en een perspectief dat bestaat bij gratie van
een onafhankelijke, empirische waarneming in de context van
natuurwetenschappelijke begripsvorming. Ik geef graag de maan het woord, waarbij
ik opmerk dat het woordje ‘figuren’ in onderstaand citaat zoiets als ‘beeldspraak’
bekent (vgl. WNT III: 4453):
[...] Blijf
Mij van mijn lijf met uw figuren, maatje!
En leer mij kennen! Dat 's een ander praatje.

In deze regels geeft de maan te kennen dat het reservoir aan literaire
maanvoorstellingen niet op kennis is gebaseerd en daardoor de waarheid vertroebelt.
Frappant is bovendien dat de natuur hier zélf om een wijziging van strategie verzoekt
en de nachtelijke waarnemer de les leest.
De maan vervolgt haar rationele kritiek met een opsomming van wat ze niet is.
Ik citeer één strofe uit deze tirade waarin enkele klassieke mythologische
maanvoorstellingen de revue passeren en opnieuw aan ‘Phyllis’ van Bellamy wordt
gerefereerd.
‘Ik ben geen juffrouw, geen godes, ik hiet
58
Geen Hekaté, Diana, noch Astarte.
Ik moei mij met eens anders gekheid niet,
En draag ook geen verliefdheid in mijn harte.
Om Phylissen en Bellamy-en schiet
Ik nachtelijks in den lach, ondanks hun smarte,
En keer mij aan hun teemen en gelijm
Zoo veel als vroeger aan het tooverrijm.
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In deze laatste versregels is opnieuw een wetenschapshistorische notie
geïntroduceerd. Kennelijk heeft de ‘wetenschap’ zich al eerder kritisch gedistantieerd
van overgeleverde magische visies op haar (potentiële) functie en betekenis. Een
59
associatie met de (maan)astrologie ligt daarbij voor de hand.
De maan doet er in haar spreekbeurt nog een epistemologisch schepje bovenop
door het ik-personage aan te sporen zijn verliefde ogen uit te wrijven en haar in het
vervolg met telescopen te bestuderen. Opnieuw prevaleert de
natuurwetenschappelijke waarnemingsblik:
‘Wrijf [de ogen] uit en zet er telescopen voor,
En zend mij wetenschappelijke blikken,
Geen malle minnaarslonken toe, waardoor
Ik lust kreeg mij een sluier om te strikken
Van neevlen, zoo ik neevlen had; maar hoor
Ook deze waarheid, die u zal verschrikken:
Ik ken geen neevlen; neevlen zijn van de aard,
Mijnheer! Zijn uwe en u en harer waard.’

In de laatste regels van deze strofe blijkt de maan een alleszins modern zelfbesef
te bezitten. Ze beweert geen atmosfeer te hebben, dit overeenkomstig de inzichten
die Bessel in 1834 had verdedigd: ‘The moon has no air; thus also no water, because
without the pressure of air, water at least in the liquid state would evaporate’ (zie
hiervóór, (bij) noot 26).
Het ik-personage levert in reactie op dit vertoog een gestudeerd commentaar
waarbij hij om te beginnen de namen opsomt van enkele beroemde astronomen.
Zoo sprak de maan, zoo scheen zij mij toe te spreken,
Of iemand uit haar naam, een spook, een geest
Van Huygens, of van Newton, naar ik reken;
60
Ook kan het Tycho Brahe zijn geweest.

Onmiddellijk daarna geeft hij er blijk van wel degelijk te beschikken over moderne,
wetenschappelijke kennis van de fysieke condities van de maan. ‘Ik weet wel wie
ik voor heb!’, verklaart hij gedecideerd. En:
‘Dat gij geen water hebt in al uw rillen
En aadren, groeven, diepten - niet een drop!
Ons kale bergen toont naast leege killen,
En zonder groene of sneeuw-kroon op den top;
Dat niemand in uw land zou wonen willen;
Ook al haalt er dier noch plant den adem op;
De lucht ontbreekt, en wie kan haar ontberen?...’
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Ook deze passage is zonder wetenschapshistorische kennis nauwelijks te
interpreteren. In de eerste plaats blijkt het ik-personage vertrouwd te zijn met de
maangeologie door te wijzen op het bergachtige karakter van haar oppervlak: kennis
die Galilei in Siderius Nuntius (1610) reeds had geformuleerd, en daarna door vele
telescopische waarnemingen was bevestigd. Een ril is een sterrenkundige term voor
een lange, smalle sleuf in de oppervlak van de maan (WNT XIII: 474). Een kil - hier
oneigenlijk gebruikt - is de bedding van een zee (WNT VII: 2918). In de tweede
plaats beweert hij, in navolging van zijn gesprekspartner, dat er op de maan geen
atmosfeer is, waarmee opnieuw de opvattingen van Bessel in het vizier komen.
Natuur en waarnemer zijn het op dit punt dus volkomen eens. Wanneer hij ten slotte
opmerkt dat er, als logische gevolg daarvan, geen leven op de maan kan bestaan
dat ‘ademhaalt’, neemt hij kritisch afstand van een van de argumentatiewijzen binnen
het pluralisme, waarbij veronderstelde klimatologische en atmosferische
overeenkomsten het uitgangspunt vormen.
Daarmee is de zaak afgedaan en wordt het tweegesprek beëindigd. Wat hier is
vastgesteld, levert ons bovendien een norm op waarmee we de naïviteit van het
Leids publiek inzake het nieuws over maanwezens kunnen beoordelen: dat had
strikt genomen beter moeten weten.
Op dit punt in dit gedicht - we zijn circa 140 versregels gevorderd - vindt een
wending plaats die ons naar Locke voert en ‘Mannekens’ als eigenzinnig
receptiedocument van zijn fantastische relaas doet oplichten. Nadat het ik-personage
in een digressie wat heeft gemompeld over de nadelen van een onvolkomen bedrust,
de vreugden van het ontbijt, de verplichtingen van het studentenleven en de kunst
van het scheren, besluit hij een bezoek te brengen aan een plaatselijk ‘barbier’.
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Deze was behalve kapper vooral ook de brenger van de ‘laatste nieuwtjes’. En het
is deze barbier die het ik-personage - tegen alle geëxpliciteerde wetenschappelijke
verwachtingen in - bericht over de ‘groote ontdekking’. Ik citeer vijf strofen uit
‘Mannekens’ integraal, waarna ik enkele aspecten zal becommentariëren. Hier teken
ik alvast aan dat het curieuze (taboe)woord ‘ganzeg..ten’ volgens een voetnoot van
Beets zelf een ‘oneerbiedige naam’ was, ‘destijds gegeven aan studenten van 't
eerste jaar’.
Daar kwam 't verhaal. ‘In deze laatste weken,
Had men de lucht, hij [de barbier] wist niet waarvandaan,
Maar nog eens goed, door een nieuw ding bekeken,
En ziet: DAAR WOONDEN MENSCHEN OP DE MAAN.
Men had het lang gedacht; nu was 't gebleken.
Daar was volstrekt geen zweem van twijfel aan.’
‘Wel!’ zeide ik, ‘Vriend! zoo ze een barbier begeeren,
62
Ben ik bereid u te recommandeeren.’’
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Dus schertste ik. Maar in 't verdre van den dag
Werd alles ernst. Het was van alle zijden:
‘Hebt gij 't gehoord? Wat zegt ge ervan? Dat mag
Een grootsche ontdekking heeten. Welke tijden
Beleeft men! En 't is zeker. Geen gewag
Van twijflen; maar alleenlijk van verblijden
In dees triomf der wetenschap, die WIJ,
Mijnheeren! WIJ beleven, ik en gij.’
Zoo luidde 't op ‘de Kroeg’ uit honderd monden;
Aan tafel; bij professor op de thee,
Waar dertien ‘ganzeg..ten’ zich bevonden,
En éen het woord voor alle dertien deê.
Men ging, om 't groote nieuwtje te verkonden,
Opzetlijk op visites en soirée,
Waar 't al de jonge dames zeer frappeerde
Dat zelfs Jan Saai nu geen discours ontbeerde.
In 't kort! Ik heb 't ‘Amerikaansche boek,’
Waarin de zaak verhaald werd, zelf gelezen.
Vooraf, een wetenschappelijk onderzoek
Hoe, casu quo, het glas zou moeten wezen
Om levend haaft te speuren in dien hoek.
Dit deel was zwart van cijfers, waard geprezen!
Daarna, 't verslag van 't slijpen van dat glas,
En wat het inhad eer het zóo ver was.
't Was klaar. Geen oog zag ooit door zijns gelijken.
Nu, 't stellen van den kijker aan de Kaap!
Het eerste, tweede, derde, vierde kijken...
‘De halve wereld’ ligt in diepen slaap;
De volle maan staat aan de lucht te prijken;
Voor 't ongewapend oog, een gele raap;
Voor Herschel's blik, ‘een wereld rijk aan blijken
Van menschbewoning!’ Wat is dit? ‘A crowd!’
‘It moves; it separates!’... Zij zijn aanschouwd!

In de eerste plaats wil ik in mijn bespreking van deze strofen attenderen op enkele
overeenkomsten en verschillen met The Sun, waarbij ik veronderstel dat de bron
die Beets geraadpleegd heeft en waarvan we de exacte titel niet kennen, niet of
nauwelijks heeft afgeweken van de oorspronkelijke krantenberichten. De woorden
uit de laatste twee regels, waarbij ‘Herschel’ sprekend wordt ingevoerd, ontbreken
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in het relaas van Locke. Ik ga er van uit dat Beets ze verzonnen heeft. Inderdaad
besteedt The Sun aandacht aan de constructie van de telescoop. Zelfs de
samenstelling van het glas wordt ter sprake gebracht. Daarbij worden ook cijfers
gepresenteerd, alhoewel het er nergens ‘zwart’ van staat. De wiskundige
bewijsvoering was nu juist opzettelijk buiten beschouwing gelaten en aan Herschel
gedelegeerd (‘we are necessarily compelled to omit the more abstruse and
mathematical parts of the extracts’, aldus The Sun). Vermoedelijk heeft Beets het
‘grondige’ of ‘modern wetenschappelijke’ karakter van het door Locke gepresenteerde
onderzoekswerk wat sterker willen aanzetten.
Belangrijker is het te wijzen op de parallel tussen de euforische uitroepen over
de voortgang der natuurwetenschappen - ‘Welke tijden beleeft men / In dees triomf
der wetenschap’ - en hetgeen Locke daarover heeft gezegd, onder meer in de
‘introduction’, waaruit ik hierboven heb geciteerd. Drie citaten ter vergelijking moeten
hier volstaan:
Now indeed it may be said that we live in an age of discovery.
[...] we have the happiness of making known to the [...] publick, and thence
to the whole civilized world, recent discoveries in Astronomy which will
build an imperishable monument to the age in which we live, and confer
upon the present generation of the human race a proud distinction through
all future time.
He [Herschel] was about to crown himself with a diadem of knowledge
which would give him a conscientious pre-eminence above every individual
of his species who then lives, or who had lived in the generations that are
passed away.
Overbodig te zeggen dat deze euforie ook bij Beets een sterke ironisch lading heeft
omdat er niets ontdekt was. De suggestie dat er enig leven op de maan zou zijn,
vormt zelfs een flagrante tegenspraak met hetgeen het ik-personage en de maan
aan het slot van hun dialoog hadden opgemerkt: ‘[...] dier noch plant [haalt op de
maan] den adem op’. ‘Geen gewag van twijfelen’ klinkt in deze context zo ongeveer
als een verwijt. Zo bezien heeft het kritisch venijn van Beets betrekking op het
uitbundige en kritiekloze onthaal van een goedgelovig publiek dat zich maar al te
gemakkelijk door spectaculaire berichtgeving heeft laten misleiden en in de opwinding
het verschil tussen wetenschappelijke waarheid en fantasie uit het oog verliest. In
dit geëngageerde pleidooi voor een gezonde dosis argwaan jegens de maanberichten
van Locke - en bij uitbreiding: jegens alle gepopulariseerde wetenschappelijke kennis
die ondeugdelijk is - moeten niet alleen cafébezoekers het ontgelden, maar ook
beginnende studenten, ‘jonge dames’ en de ‘professor’, bij wie er volgens goed
gebruik thee gedronken werd. Hoog tot laag heeft zich laten misleiden. ‘De uitwerking
op het algemeen gesprek’, waarover Beets in zijn aantekening vooraf heeft
gesproken, blijkt inderdaad behoorlijk groot te zijn geweest.
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Daarmee is de kous nog niet af. In ‘Mannekens’ wordt geen kritiek geformuleerd op
het natuurwetenschappelijk bedrijf als zodanig. Het ik-personage beschikt zelfs over
actuele wetenschappelijke maankennis die hij desgevraagd royaal etaleert. Maar
wel mogen we aannemen dat Beets ook de eenzijdigheid van de maan heeft willen
ironiseren, die met haar absolute voorkeur voor objectieve ‘wetenschappelijke
blikken’ (klassieke) literaire en mythologische voorstellingen van de hand wijst en
daarmee afstand neemt van de reservoirs aan kennis die sinds de antieken zijn
ontwikkeld en gecultiveerd. Als ik het goed zie, heeft Beets haar tot een radicale
vertolkster gemaakt van wetenschapsopvattingen waarin onafhankelijke en
systematische waarnemingen prevaleren en vervolgens willen demonstreren tot
wat voor soort misverstanden een strikt rationele benaderingswijze van de
werkelijkheid kan leiden. En dat alles, ironisch genoeg, onder verwijzing naar een
incident dat met de publicatie en verspreiding van een fantastische vertelling over
de resultaten van een ambitieuze wetenschappelijke expeditie was begonnen.
Tekstuele complicaties laat ik hier verder buiten beschouwing. Wel meen ik te
mogen opmerkingen dat deze overwegingen met betrekking tot de betekenis van
de standpunten van de maan kunnen worden gepreciseerd met een korte blik in de
eerste jaargang van De gids (1837). Daarin publiceerde Beets - onder zijn
pseudoniem Hildebrand - een bijdrage onder de titel ‘Vooruitgang’. ‘In deze half
humoristische, half nostalgische beschouwing nam Beets het op voor het
sprookjesachtige, voor gevoel en verbeelding en voor het mooie van de
onwetendheid, tegen het veldwinnende rationalisme en de kille
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verwetenschappelijking van de wereldbeschouwing’, aldus Remieg Aerts. Beets
veronderstelt zelfs dat met de opkomst van een empirische of objectiverende
benadering van de natuur het arsenaal aan klassieke literaire en mythologische
natuurvoorstellingen obsoleet is geraakt. Zijn stuk attendeert ons op veranderingen
in de wetenschapsbeoefening die hij fundamenteel moet hebben geacht. Bovendien
schetst hij de implicaties van deze veranderingen voor de beoefening van de
letterkunde in de breedste zin van het woord. Kennelijk heeft hij niet tot de slotsom
kunnen komen dat natuurwetenschappelijke en literaire voorstellingen van de natuur
op enigerlei wijze naast elkaar kunnen bestaan, elk met hun eigen betekenis en
functie.
Arme tijden! In plaats van wonderdieren en wonderkrachten - natuurlijke
historie en physica, in plaats van toovenarij - goochelboeken. Wat heeft
de poëzij al niet verloren: geen vogel fenix meer, zich in zijn ambergraf
van geurig hout verbrandende en uit zijn asch herlevende; geen
salamander meer in het vuur ademende; geen ceder meer te weliger
groeijende, naarmate hij meerder gedrukt wordt. In spijt van het Engelsche
wapen, geen éénhoorn meer, geen vliegende draak, geen Basiliscus.
Monsieur le Baron DE BUFFON en meerdere liefhebbers van zijn' stempel
64
hebben al deze gedachten uitgeroeid; nijd en moord blazende tegen
alle illusiën, is het alsof zij eenen grooten maaltijd van al deze gedierten
hebben aangericht. [...] Ik betwist het nut dier wetenschappen niet. Maar
maken ze ons hart niet koud? De schoone Natuur blijft naauwelijks
schoone Natuur, als men haar zoo koelbloedig geclassificeerd en
geanatomiseerd
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heeft. Sla ze op, die boeken der natuurlijke historie, met hunne klassen,
orden, familiën, geslachten, soorten, met hunne natuurlijke en kunstmatige
stelsels - gij zult er te vergeefs naar een vroom en hartelijk woord van
bewondering en verrukking zoeken. Waarlijk, men heeft de wonderdoende
Natuur te veel ontcijferd, te veel met passers, ontleedmessen, tabellen
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en vergrootglazen nageloopen.
De auteur Beets distantieert zich hier ondubbelzinnig van de soort ‘ontmaskerende’
of ‘onttoverende’ standpunten die de maan in ‘Mannekens’ met zoveel verve heeft
uitgedragen. Tegen deze achtergrond ben ik geneigd de maan uit het gedicht (ook)
karikaturale trekken toe te schrijven. Ik merk overigens op dat ook andere literaire
auteurs - niet zelden van een uitgesproken romantische signatuur - zich met
vergelijkbare overwegingen van de natuurwetenschappelijke praktijk hebben
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gedistantieerd. Ook in dit opzicht stond Beets dus allerminst alleen.
Tot slot teken ik aan dat Beets in ‘Mannekens’ verwijst naar opvattingen die we
in verband kunnen brengen met het pluralisme of de meerwereldentheorie. ‘Men
had het lang gedacht; nu was 't gebleken’, staat er in één van de hierboven
geciteerde strofen ter typering van wijze waarop het nieuws indertijd is ontvangen
en beleefd (curs. van mij, BP). Ik breng in herinnering hetgeen ik in paragraaf 2 over
de fascinatie voor de hoax heb opgemerkt: ‘een speculatie die reeds eeuwen
“sluimerde”, bleek plots onweerlegbaar te zijn’; ‘er waren voor het eerst
onloochenbare feiten geleverd’. In zijn typering van het enthousiaste onthaal is deze
‘aha-beleving’ een factor van betekenis geweest.
Men zou kunnen opmerken dat Beets in de historiserende referentie ‘men had
het lang gedacht’ ook een beroep doet op traditionele folkloristische voorstellingen
van de maan en haar bewoners, en op de vele literaire werken waarin maanreizen
en maanwezens zijn verbeeld. Jacob Grimm heeft in zijn Deutsche Mythologie deze
folkloristische tradities onderzocht. Na de bespreking van een aanzienlijk aantal
bronnen merkt hij op dat ‘alle diese Auslegungen [...] darin überein [treffen], daß die
eine Menschengestalt in den Mondsflecken annehmen, die etwas auf der Schulter
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trägt’. In 1870 publiceerde D.J. van Stégeren in de Tijdspiegel een studie onder
de titel ‘Het mannetje in de maan; eene ethnographische studie’, waarin hij tal van
maanbewoners uit evenzovele culturen van de oudheid tot het toenmalige heden
de revu laat passeren, en waarin hij opmerkt dat het ‘wezenlijke, eigenlijke mannetje
in de maan’ - dat is: de voorstelling waarop vele latere schrijvers zich hebben
georiënteerd - zou zijn te vinden is in ‘de Midsummersnightdream van Shakespeare
68
[...] (act. V, sc. 1)’, een tekst waarmee Beets vertrouwd kan zijn geweest. Ook
J.J.A. Mooij heeft trouwens nog aandacht gevraagd voor ‘het maanreisverhaal door
69
de eeuwen heen’. Maar erg bevredigend lijkt me deze veronderstelling niet omdat
daarmee geen recht wordt gedaan aan de actuele teneur van het gedicht.
‘Mannekens’ handelt in de allereerste plaats over de appreciatie van eigentijdse
natuurwetenschappelijke ‘kennis’. Tot de autoriteiten die in ‘Mannekens’ figureren,
behoort de Utrechtse hoogleraar sterrenkunde J.F.L Schröder

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

127
70

(1745-1816). Ook voor hem is buitenaards leven een reële optie geweest. En
daarmee stond hij allerminst alleen. In Nederlandse wetenschappelijke kringen uit
de eerste decennia van de negentiende eeuw hebben tal van pleitbezorgers van
de meervoudige werelden-theorie hun stem doen horen. En het lijkt me redelijk te
veronderstellen dat hun opvattingen tot in Leiden zijn gehoord. Bij een bespreking
van de context van het gedicht mogen hun visies niet ontbreken. Ze geven - in
combinatie met de opvattingen van de vele internationale aanhangers - betekenis
aan wat Beets over de receptie van het nieuws heeft meegedeeld.
Bij een typering van het werk van Nederlandse pluralisten wil ik me tot twee
exemplarische voorbeelden beperken. De Bataafsche Maatschappij der
Wetenschappen te Haarlem had in 1800 een prijsvraag uitgevaardigd waarin om
een oordeel werd gevraagd over de nieuwste astronomische ontdekkingen.
Wat mag men van de uitgestrektheid van de wereld, en ook de orde in
welke de Hemel-ligchamen, ook met opzicht tot ons zonne-stelsel,
geplaatst zijn, sedert de waarnemingen der latere sterrekundigen,
bijzonderlijk die van [William] Herschel en Schröter, als wel bewezene of
hoogstwaarschijnlijke waarheden vaststellen?
De maatschappij verlangt, in de beandwoording van deze vraag, op eene
bevatbare en bondige wijze te zien voorgesteld, den tegenwoordigen
staat van kennis betreffende dit onderwerp, waar bij teffens hartelijk wordt
aangetoond de mindere waarschijnlijkheid of volkomene ongegrondheid
van sommige gissingen desaangaande opgegeven. Te beandwoorden
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voor den 1 November 1801.
De Maatschappij ontving vier inzendingen: een uit Nederland, twee uit Duitsland en
een uit Frankrijk. De Nederlandse bijdrage - die van Schröder afkomstig bleek te
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zijn - kon na de schrifting als de beste worden aangemerkt.
In zijn stuk ‘over de uitgestrektheid der wereld’ spreekt Schröder inderdaad
uitvoerig over het wetenschappelijk werk Schröter en William Herschel
(eerstgenoemde astronoom had ook in de vergadering de de Afdeeling Natuurkunde
van Felix Meritis een autoriteitsrol vervuld). Pas aan het slot van zijn vertoog komt
de vraag aan de orde of hemellichamen bewoond zijn of niet. Zijn overweging
herinnert aan wat Lovejoy ‘the principle of plenitude’ heeft genoemd.
Hier by het gezicht van millioenen van werelden gevoelt zich mijn geest
gedwongen om te besluiten: ‘in deze uitgestrektheid des hemels kan niet
overal eene doode stilte heerschen. De afgelegene zonnen zullen niet
op haare trawanten licht en warmte verspreiden, om slegts treurige
woestynen te verlichten en te verwarmen; neen, ook levendige wezens
zullen daardoor verkwikt worden. Misschien is de volmaaktheid der
redelijke wezens naar de volmaaktheid hunner woonplaats afgemeten,
en de starrenhemel stelt mij zinnelyk voor oogen, dat ik tot eener hoogere
volmaaktheid bestemd ben. Wie weet, of niet een van die bollen des
hemels mijne toekomstige woonplaats zal wezen?
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Schröder situeert in dit citaat zijn bestaan post mortem op een hemelbol. Hij voegt
er evenwel onmiddellijk aan toe:
Doch ik gevoel, dat ik thans mijner Verbeelding den lossen teugel laat:
want ik weet, dat de hul, die my omringt, voor myne oogen
ondoordringbaar is, - doch ik erken ook de groote waarheid, welke in de
verzekering van den Goddelyken Leeraar is gelegen: in myns Vaders
73
huis zijn vele wooningen.
Natuurwetenschappelijke inzichten en theologische en metafysische speculaties
blijken hier nauw te zijn vervlochten.
Mijn tweede voorbeeld van Nederlands pluralistisch gedachtengoed dateert van
1821. J.A. Oostkamp publiceerde in dat jaar een beschouwing onder de titel
Hemel-beschouwing, of proeve van betoog over de grootheid, gedaante en
algemeene bewoning van de maan, de planeten en al de overige hemelbollen, door
levende en redelijke schepselen. Dit fysico-theologische traktaat is vermoedelijk op
een groot aantal plaatsen voorgedragen. Het draagt, in tegenstelling tot het werk
van Schröder, een sterk populairwetenschappelijk karakter. Oostkamp heeft een
lekenpubliek willen confronteren met ‘de geheimen’ van de astronomie om de
Schepper ‘in zijn ware glorie’ te kunnen eren. Hij heeft zijn argumenten als volgt
samengevat:
[...] de bewoning der planeten door levende en redelijke schepselen, wordt
door de Wijsgeeren en Sterrekundigen bewezen:
A Uit de onderlinge betrekking van de zon, en de planeten tot elkanderen.
B Uit de overeenkomst der aarde met de overige planeten.
C Uit de algemeene bewoning van onzen aardkloot zelve.
D Uit de deugden en volmaaktheden van den Schepper.
E Uit de volstrekte ongerijmdheid van het tegenovergestelde gevoelen.
En laat ik er eindelijk bijvoegen, uit eenige wenken der goddelijke
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Openbaring.
Ik keer nog eenmaal terug naar het gedicht van Beets. In de laatste strofen wordt
onder andere aangetekend dat is gebleken dat de ontdekte maanwezens niet over
‘schoolgebouwen, schouwburgen, of kerken’ beschikken en daarom beschaafd
moeten worden.
Een nieuw ontdekte stam met rust te laten,
Daar is, op de aard, nooit voorbeeld van gezien.
En dat moet ook daar ginder niet geschiên

De ideologische implicaties van deze oproep waarin kritiek weerklinkt op eigentijdse
imperialistische ambities, laat ik hier verder rusten. Ze zijn niet relevant in een betoog
waarin ik in de allereerste plaats de relaties tussen ‘Mannekens’ en het
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fantastische relaas van Locke heb willen karakteriseren in de context van de
internationale moon hoax (1835-1836).

5. Besluit
In het onderzoek naar de wetenschappelijke cultuur van de negentiende eeuw moet
ook de literatuur moet worden betrokken. Dat hoop ik met mijn beschouwing
aannemelijk te hebben gemaakt. Daarbij attendeer ik graag op de recent verschenen
studie van Barbara Allart, waarin enkele samenhangende wetenschapsbeelden in
Nederlandse publiekstijdschriften uit de periode 1840-1900 worden onderzocht en
ook literaire voorstellingen worden bekeken. Wetenschap en techniek vormen
belangrijke thema's van de ‘descriptieve’ poëzie-praktijk van de negentiende-eeuw.
Wanneer we de literaire representaties van wetenschap in de negentiende eeuw
in kaart willen brengen, zullen we ons in de eerste plaats rekenschap moeten geven
van de positie van negentiende-eeuwse auteurs. Ze kunnen mede worden
beschouwd als geëngageerde critici van natuurwetenschappelijke begripsvorming
waarover het algemeen publiek kon lezen in een toenemend aantal
populair-wetenschappelijke publicaties van uiteenlopende signatuur. Bovendien
hebben zij soms een oordeel geformuleerd over de wijze waarop deze inzichten
werden gewaardeerd. Het effect daarvan mogen we niet onderschatten. Mede
dankzij hun ‘taxerende’ bemoeienis hebben wetenschappelijke ideeën kunnen
doordringen tot in het publieke domein en een rol kunnen spelen in de openbare
debatten. Hun geëngageerde visies op wat Féher een ‘new secular religion’ heeft
genoemd, ‘with its cult objects, pantheon of saints, rituals of worship, and central
dogmas of faith’, mogen daarom niet ontbreken in een cultuurgeschiedenis van de
negentiende eeuw.
Een analyse van deze ‘wetenschapsgedichten’ zal zich in de tweede plaats moeten
oriënteren op intertekstuele aspecten. Pas wanneer we de contemporaine bronnen
hebben getraceerd waarop literaire auteur zich in hun oordeelsvorming hebben
gebaseerd, en zicht hebben gekregen op de strategieën die bij de verwerking en
integratie van deze teksten een rol hebben gespeeld, kunnen we een interpretatie
verdiepen. Daarbij moeten we de natuurwetenschap niet waarderen als een
autonome discipline, maar als een publiek cultureel vertoog - als ‘a cultural formation,
equivalent to any other’. Natuurwetenschap, schreef George Levine,
[can be] quickly absorbed into the narratives by which culture define[s]
itself and its sense of the real. Coming from a mode of discourse
self-confidently representational and nonfictional it enters into the dubiously
representational realms of narrative and fiction; the boundaries between
75
the two kinds of narrative, the two kinds of representation, blur.
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Van dat proces, waarbij natuurwetenschappelijke denkbeelden kunnen worden
geïntegreerd in een fictionele context, zijn we in de berichten uit The Sun en
‘Mannekens’ getuige.
In de derde plaats zullen we greep moeten krijgen op de voorkeuren en de
opvattingen van het algemeen publiek. Dat vernam niet alleen over
natuurwetenschappelijke inzichten via kermissen, dierentuinen, musea, voordrachten
en aantrekkelijk gemaakte natuurwetenschappelijke verhandelingen in, onder andere,
(onderwijsleer)boekjes, encyclopedieën, pamfletten, tijdschriften en almanakken.
Dat lekenpubliek werd ook geïnformeerd door literaire auteurs die in en met hun
werk beargumenteerde voorstellen deden over de wijze waarop de ‘nieuwste
ontdekkingen’ moesten worden gewaardeerd. Ze gaven ‘richting’ in een culturele
wereld die in velerlei opzichten veelvormig was en waarin de natuurwetenschap
76
zelfs als een ‘mode-artikel’ is beschouwd. Satire is bij Beets niet alleen een strategie
gebleken om stommiteiten op humoristische wijze aan de kaak de stellen en - via
de maan - de betekenis te peilen van natuurwetenschappelijke begripsvorming in
relatie tot alternatieve beschouwingswijzen. Het was ook een middel om zijn publiek
vertrouwd te maken met eigentijdse wetenschappelijke praktijken en te vertellen
hoe er met de ‘thrilling wonders’ van ‘broeder Jonathan’ moet worden omgegaan:
sceptisch.
Om de veelvormigheid van de negentiende-eeuwse wetenschapscultuur te kunnen
peilen, is in de vierde plaats kennis nodig van de wetenschapshistorische context.
Daarbij gaat niet zozeer om de ontwikkelingen binnen afzonderlijke
natuurwetenschappelijke disciplines - elk met ‘a characteristic method, specialized
terminology, a community of practitioners, a canon of authorities [and] an agenda
77
of problems to be adressed’. Maar om de representatie van deze ontwikkelingen
ten behoeve van een algemeen lekenpubliek, anders gezegd: om ‘the dissemination
and cultivation of science in popular culture’ en om de mechanismen die daarbij
78
een rol hebben gespeeld.
Uiteraard kunnen we ons bij een bestudering van deze samenhangende factoren
laten inspireren door andere cultuurhistorische conceptualiseringen. Eén daarvan,
die een relatie legt tussen de waardering van wetenschappelijke kennis en het
concept moderniteit, wil ik hier nog onder ogen zien omdat deze direct in verband
staat met de strekking van ‘Mannekens’. Hierboven heb ik laten zien dat de maan
een warm pleidooi voert voor ‘ontmythologisering’ en ‘rationalisering’. Wat Beets
haar in de mond heeft gelegd, komt daarmee aardig in de buurt van enkele
distinctieve kenmerken uit de typering van moderniteit die Frans Ruiter en Wilbert
Smulders hebben voorgesteld in hun studie Literatuur en moderniteit in Nederland
1849-1990. In hun ‘tamelijk willekeurige opsomming van typisch moderne
verschijnselen’ spreken zij - onder andere - over ‘rationalisering’ en
79
‘verwetenschappelijking van het wereldbeeld’. De generaliserende karakterisering
‘verwetenschappelijking van het wereldbeeld’ (met het accent op het bepaald
lidwoord), suggereert evenwel dat iedereen in een gegeven tijdsperiode zo ongeveer
hetzelfde
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meende en dat veranderingen zich in alle fracties min of meer op uniforme wijze
80
hebben voorgedaan. Niemand zal het bestaan van overeenkomsten kunnen
ontkennen. Maar wie de dynamiek van eigentijdse discussies wil begrijpen, heeft
aan gemene delers niet genoeg en zal ook verschillen moeten honoreren. Daar
komt bij dat het woord ‘verwetenschappelijking’ pas betekenis krijgt, wanneer we
deze in verband brengen met specifieke wetenschapsopvattingen en de
gemeenschappen waarin deze opvattingen hebben gecirculeerd. Een
‘verwetenschappelijkt wereldbeeld’ bestond ook al in de zeventiende en de achttiende
eeuw, zij het dat er anders werd gedacht over het belang en de functie van
‘onderzoek’ en de taak van ‘de wetenschapper’. Ook ‘wetenschap’ is een dynamisch
81
concept, waarvan de betekenis in de geschiedenis sterk is gewijzigd.
Deze aantekening over moderniteit en ‘meervoudige wereldbeelden’ kan met een
laatste blik op enkele maangeschriften worden geconcretiseerd. Negentiende-eeuwse
wetenschapspopularisatoren hebben zich nogal wat moeite getroost het algemeen
publiek er van te overtuigen dat er op de maan geen leven mogelijk kan zijn, terwijl
dat standpunt in 1834 en daarna in geleerde kringen reeds was doorgedrongen.
Zelfs Beets bleek in 1835 met het inzicht van Bessel vertrouwd te zijn geweest.
Maar dat geldt niet voor het naïeve Leidse publiek dat Beets in zijn gedicht op de
hak heeft genomen. Zelfs binnen het beperkte domein van dit artikel blijken
opvattingen met betrekking tot de aard en inrichting van de kosmos allerminst identiek
te zijn.
Het veelgelezen populair-wetenschappelijke boekje Boven lucht en wolken: of
Een togtje door het wereldruim, dat ik hier citeer naar de tweede druk uit 1857,
spreekt klare taal.
[Er is] geen lucht op de maan - en de sterrekundigen daar beneden op
aarde weten dat even goed als wij, - [Daaruit volgt] dat er geen water kan
wezen; want in luchtledige ruimte verdampt het water. - Is er dus ook
geen water voorhanden, dan mag het ons niet verwonderen, dat wij
buitendien volstrekt geen vloeistof ontdekken kunnen en hier op de maan
dusdanig op het drooge geraakt zijn, als men zich dat op aarde bezwaarlijk
voorstellen kan. [...]
Derhalve [heeft een ‘maanmens’] geen ooren, geen neus, geen mond,
geen longen, geen borst, geen bloed, geen hart.... nu zegge men eens
van zulk een onding, dat het een mensch is! Maar licht heerscht hier. Er
is hier zonnelicht, aardlicht en sterrelicht en daarom zoeken wij rond, of
wij niet een wezen ontdekken, dat, hoe dan ook geschapen, een oog of
een orgaan bezit, dat als oog kan dienen. En toch doen wij vergeefsche
moeite. Wij weten immers al van de aarde, dat het oog van dierlijke en
menschelijke wezens enkel door middel van de daarin aanwezige vochten
voor het licht toegankelijk is, en de ondervinding heeft ons immers op
aarde reeds geleerd, dat de inwerking van het licht op planten en volkomen
levenlooze dingen bestaat, alhoewel zij geen oog hebben. Derhalve kan
het aanwezig zijn van licht nog geenszins tot de gevolgtrekking regt geven,
82
dat hier op de maan schepselen met oogen zijn.
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De vele negaties spreken hier boekdelen. Het ‘wereldbeeld’ van een specifieke
publiekskring moest ‘gecorrigeerd’, ‘verwetenschappelijkt’ of ‘gemoderniseerd’.
Winkler Prins bedient zich in zijn encyclopedisch artikel over de ‘maan’ van een
vergelijkbare redenering. En dan zitten we al in 1877.
Lucht en water zoekt men op de maan vergeefs. Zij heeft geen
lichtbrekenden of lichtverzwakkenden dampkring; hare diepten zijn geene
meren, hare rillen geene rivieren. De volkomene stilte wordt er door geen
geluid afgebroken en het kleurenspel van den regenboog is er onbekend.
Geene schemering vormt er den overgang van dag en nacht, en de dag
heeft er de lengte van onze maand. Aan het zwarte uitspansel schittert
er de zon met gloed, die onverdraaglijk is voor het menschelijk oog. In
vele diepten, bepaaldelijk in de poolstreek, heerscht eene eeuwige
duisternis en sommige bergtoppen baden zich onverpoosd in het licht.
Voor schepselen, als onze aarde bewonen, is de maan geene geschikte
verblijfplaats; zij zouden er stikken, blind worden, versmachten of
bevriezen. Vruchteloos heeft men al het mogelijke beproefd, om zich van
het bestaan van een dampkring en van meren, rivieren en wouden ten
83
behoeve der maanbewoners te vergewissen.
Hier geldt hetzelfde: zo'n overweging kan alleen geschreven zijn in de volle
overtuiging dat niet nog niet iedereen van de ‘waarheid’ op de hoogte was. Ik trek
hier graag een parallel met de situatie in de zeventiende eeuw:
Indeed, the overwhelming majority of seventeenth-century people [...]
were not aware that a Scientific Revolution was happening. The half of
the European population that was female was in a position to participate
in scientific culture scarcely at all, as was that overwhelming majority - of
men and women - who were illiterate or otherwise disqualified from
84
entering the venues of formal learning.
Ik weet niet of we in de laatste zin van het betoog van Winkler Prins een echo mogen
herkennen van het fantastische avontuur dat Locke over Herschels expeditie heeft
geschreven. Uit te sluiten is het niet. Duidelijk is wel dat we niet kunnen generaliseren
over ‘wereldbeelden’ en de opvattingen over de aard en inrichting van de kosmos
die daarmee samenhangen. Zelfs tussen de goedgelovige ‘jonge dames’ en de
‘professor’ van Beets moeten er op het punt van hun ‘wereldbeschouwing’
hemelsbrede verschillen hebben bestaan. En het is precies dat verschil dat ik hier
wil onderstrepen.
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[s.n.] 1836.
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[9] Milano 1836
Richard Adams Locke: Pubblicazione completa delle nuove scoperte di Sir
John Herschel, nel cielo australe e nella luna. Traduzione dal Francese. Milano:
Sonzogno 1836.
[10] Napoli 1836
John Frederick William Herschel: Pubblicazione completa delle nuove scoperte
di Sir John Herschel nel cielo australe e nella Luna. Napoli: Tasso 1836.
[11] Paris 1836
Andrew Grant: Découvertes dans la lune, faites au cap de Bonne Espérance
par Herschel [...]. Traduit de l'Américain de New-York, septembre 1835. Paris:
Babeuf 1836, 2ème éd.
[12] Paris 1836
Andrew Grant: Découvertes dans la lune, faites au cap de Bonne Espérance
par Herschel [...]. Traduit de l'Américain de New-York, septembre 1835. Paris:
Babeuf 1836, 3ème éd.
[13] Strassbourg 1836
Andrew Grant: Découvertes dans la lune, faites au cap de Bonne Espérance
par Herschel [...]. Traduit de l'Américain de New-York, septembre 1835.
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Eindnoten:
* Dit artikel is geschreven in het kader van een door NWO gesubsidieerd postdoc-project
(301-79-179). Ik ben dank verschuldigd aan Drs. Lars Wormgoor, die in zijn doctoraalscriptie
uit 1998 veel van het hier bewerkte materiaal heeft verzameld.
1 Volgens Hoskin werden vooral Herschels waarnemingen baanbrekend geacht. In theoretisch
opzicht stelden zijn bijdragen enigszins teleur. Vgl. Hoskin: ‘John Herschel's cosmology’, p. 3.
2 Winkler Prins: ‘Herschel’, p. 321.
3 Hoskin: ‘John Herschel's cosmology’, p. 3.
4 Meer over het wetenschappelijk werk van William en zijn planeetontdekking in Hoskin: ‘William
Herschel and the construction of the heavens’.
5 Bayertz: ‘Spreading the spirit of science’, p. 209. Zie verder Allart: ‘De wetenschap heeft 't
uitgemaakt’.
6 Intrigerende aanzetten daartoe vindt men in Sheets-Pyenson: ‘Popular science periodicals in
Paris and London’, en in Barton: ‘Just before Nature: the purpose of science and the purposes
of popularization in some English popular science journals of the 1860s’.
7 Het citaat is afkomstig uit het commentaar van Van Helden bij Galilei: Sidereus Nuncius. [Vertaald
door] Van Helden, p. 89.
8 Bennett: ‘On the power of penetrating into space’, resp. p. 75 en p. 100.
9 Meer over de waardering van de wetenschapper als (publieke) held in Haynes: From Faust to
Strangelove. Voor de negentiende eeuw raadplege men bovendien Theerman: ‘National images
of science: British and American views of scientific heroes in the early nineteenth century’.
10 Over deze verstrengeling van negentiende-eeuwse wetenschap, ideologie en politiek schrijft
Dale in In pursuit of a scientific culture.
11 Cooter Pumfrey: ‘Separate spheres’, p. 240.
12 Fehér: ‘The triumphal march of a paradigm’, p. 96.
13 Evans: ‘The great moon hoax’, p. 196.
14 Geciteerd naar de rijk gedocumenteerde inleiding van Ormond Seavey in Locke: The moon
hoax. Ed. Seavey, p. vii. Van Saevey's informatie heb ik in het hiernavolgende meer dan eens
geprofiteerd.
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15 Ik citeer The Sun in het vervolg naar de integrale elektronische uitgave die is te vinden op de
website van The Museum of Hoaxes, http://www.museumofhoaxes.com. De best
becommentarieerde tekstuitgave biedt Seavey in de in noot 14 genoemde uitgave.
16 Locke: The moon hoax. Ed. Saevey, p. x.
17 Locke: The moon hoax. Ed. Saevey, p. xi.
18 De genoemde oplagecijfers ontleen ik aan Crowe: The extraterrestrial life debate 1750-1900,
p. 212 en aan het werk van Saevey (noot 14).
19 Hoskin: ‘John Herschel's cosmology’, p. 1.
20 Evans: ‘The Great Moon Hoax’, p. 197.
21 Crowe: The extraterrestrial life debate 1750-1900, p. 212-213.
22 Geciteerd naar Locke: The moon hoax. Ed. Saevey, p. xxxii. Zie voor de integrale tekst Poe:
‘Richard Adams Locke’.
23 Sargent: Public men, p. 303.
24 Crowe, The extraterrestrial life debate 1750-1900, p. xv.
25 Galilei: Sidereus Nuncius. [Vertaald door] Van Helden, p. 40. Curs. van mij.
26 Crowe: The extraterrestrial life debate 1750-1900, p. 208-209.
27 Lovejoy: The great chain of being, p. 52.
28 Crowe, The extraterrestrial life debate 1750-1900, p. 73.
29 Geciteerd naar Crowe, The extraterrestrial life debate 1750-1900, p. 75.
30 Crowe, The extraterrestrial life debate 1750-1900, p. 37.
31 Aldus Buttmann in The shadow of the telescope, p. 118.
32 Zie verder Jongejan: De humor-‘cultus’.
33 Meer hierover in Sens: ‘Was Adam zwart?’
34 Locke: The moon hoax. Ed. Saevey, p. xxi.
35 Meer over Herschels reactie in Buttmann: The shadow of the telescope, p. 118.
36 Buttmann: The shadow of the telescope, p. 118.
37 De hier getoonde afbeelding is (met toelichting) te vinden op de website van het museum,
http:/www.mhs.ox.ac.uk/images/index.htm?image24. Inventarisnummer: 25152. Materiaal:
papier-maché. Diameter: 91 mm. De onderschriften doen vermoeden dat de doos is gemaakt
op het contintent, en niet in Engeland, zoals het Museum op haar website met stelligheid beweert.
Voor een (summiere) geschiedenis van (de vreugden van) het (tabak)snuiven en de functie van
de snuifdoos, raadplege men Bulthuis: 500 jaar tabakscultuur.
38 Meer over deze karikaturale tradities (en hun betekenis voor de wetenschapsgeschiedenis) in
het intrigerende artikel van Rudwick: ‘Caricature as a source for the history of science’.
39 Meer over de geschiedenis van deze ‘Afdeeling’ in Snelders: ‘Het Departement Natuurkunde’.
40 Archief Felix Meritis (nr. 59/266, sectie M, fol. 1): register met ‘wetenschappelijke aantekeningen’
van lezingen [van de Afdeeling Natuurkunde van Felix Meritis], alfabetisch op titel ingericht,
1835-1852; met losse inliggende klapper op sprekers; 1 deel. Archiefbewaarplaats:
Gemeentearchief te Amsterdam. Ik ben dank verschuldigd aan Dr. Robert H. van Gent - werkzaam
aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Wiskunde en Natuurwetenschappen
(Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Universiteit Utrecht) die (tijdens een congres over ‘cultuur
en kosmos’ in Magdalen College, Oxford, UK, augustus 2003) zo vriendelijk was mij op het
bestaan van deze papieren te attenderen.
41 Vgl. Johann Hieronymus Schröter: Selenotopographische Fragmente zur genauern Kenntniss
der Mondfläche. Dl. 1. Lilienthal [auf Kosten des Verfassers] 1791.
42 Meer over Beets' Leidse (literaire) activiteiten en vriendenkringen in Van Zonneveld: De
Romantische club.
43 Vgl. de uitvoeriger registers in De Beetscollectie te Leiden.
44 In de Leidsche courant en de Amsterdamsche courant heb ik (over de periode augustus
1835-1836) vooralsnog geen verwijzingen naar de hoax aangetroffen.
45 ‘Mannekens’, inclusief het voorwerk, citeer ik in het vervolg naar Beets: Dichtwerken. Dl. 1, p.
393-402.
46 Zonneveld: ‘Nicolaas Beets ontvangt vriendenlof’, p. 445.
47 Zie voor deze betekenis ook [Swalue]: Brieven uit en over de Verenigde Staten van
Noord-Amerika, p. 1, noot 1: ‘In den strijd tegen JOHN BULL is BROEDER Jonathan bekend.
Wie deze ook zij, wij noemen hem gaarne broeder, -men herinnere zich echter (en wij werken
dit op ter voorkoming van alle misverstanden en gissingen) dat JONATHAN en AMERIKAAN
voor synoniem gehouden worden, even gelijk JOHN BULL en ENGELSCHMAN’.
48 Bos: ‘Dienaren des woords’, p. 158.
49 Bos: In dienst van het Koninkrijk, p. 170.
50 Meer over deze traditie in Vermij: Secularisering en natuurwetenschap.
51 Beets: Het Dagboek, p. 57.
52 Beets: Het Dagboek, p. 197-198. In ‘Mannekens’ staat: ‘Ik droomde van de maan [...] / Van
Uylenbroek en Schröder, aan den trans’. De Leidse telescoop was overigens van beroerde
kwaliteit en Van Uylenbroeks wetenschappelijke aandacht richtte zich voornamelijk op de
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Oosterse letterkunde en de geschiedenis. Veel kwam er van de Leidse sterrenkunde dus niet
terecht. Zie Otterspeer, De wiekslag van hun geest, p. 104-105.
53 Vgl. Beets: Het Dagboek, p. 197. ‘Ik dacht aan BYRON'S

Ye stars, who are the poetry of heaven!
en aan zijn heerlijke regels uit Siege of Corinth
blue sky
Spreads like an ocean hung on high,
Bespangled with those isles of light,
So wildly, spiritually bright,
Who ever gazed upon them shining,
And turn'd to earth without repining,
Nor wish'd for things to flee away,
And mix with their eternal ray.’
54 In ‘English bards and Scotch reviewers: a satire’, hier geciteerd naar een elektronische uitgave
op The Victorian Web: http://65.107.211.206/previctorian/byron/reviewers.html.
55 daar: ‘terwijl’
56 ‘Aan de maane’. In: Bellamy: Gedichten. Ed. Buijnsters, p. 16.
57 languissant: “smachtend”
58 Drie godinnen, traditioneel geassocieerd met de maan. Hecate: Griekse godin, onder meer van
hekserij, toverkunst en spookverschijningen. Diana: Italische maangodin, veelal geïdentificeerd
met de Griekse Artemis. Astarte: astrale vruchtbaarheidsgodheid. Zie verder het Woordenboek
der oudheid. Dl. 1, resp. p. 1334-1335, p. 850 en p. 384.
59 Zie verder Krupp: Beyond the blue horizon.
60 Meer over het baanbrekende werk van Christiaan Huygens (1629-1695), Isaac Newton
(1642-1727) en Tycho Brahe (1546-1601) in The Cambridge illustrated history of astronomy.
Ed. Michael Hoskin. In de late achttiende en negentiende eeuw zijn deze pioniers tot de
onbetwistbare grootheden in het vak gerekend, en als ‘wetenschappelijke helden’ bejegend.
61 Visser 't Hooft, De student Beets, p. 48.
62 Beets: Dichtwerken. Dl. 1, p. 400. Bedoeld is het meervoud van ‘ganzegat’. Zie WNT IV: 263.
63 Aerts: De letterheren, p. 104. Het uitbundige onthaal van ‘Vooruitgang’, waaraan Aerts kort
de

64

65
66

67
68
69
70
71
72

73
74
75
76

refereert en dat een intrigerende toegang biedt tot 19 eeuwse (intellectuele) bespiegelingen
over cultuur en wetenschap, laat ik hier verder buiten beschouwing.
Georg Louis Leclerc, graaf de Buffon (1707-1788), auteur van het 44-delig biologisch
standaardwerk Histoire naturelle génerale et particulière (1749-1789). ‘Buffon's work very
successfully spread a taste for the study of nature among the reading public of Europe’, aldus
Van Dusen in The literary ambitions and achievements of Alexander von Humboldt, p. 13. In dit
verband is het niet zonder betekenis te vermelden dat er in in 1809 een ‘Buffon’ voor de jeugd
is gepubliceerd: De kleine Buffon, of Beknopte natuurlijke historie der dieren: met afbeeldsels
voor de jeugd, die onder de titel De kleine Buffon, of natuurlijke historie voor kinderen tot 1861
is blijven verschijnen.
Beets, ‘Vooruitgang’, geciteerd naar Hildebrand: Camera obscura. Ed. Willem van den Berg
[e.a.]. Dl. 1, p. 302.
Een voorbeeld levert Keats in Lamia (1820), waar het geheimzinnige van de regenboog heet te
zijn verdwenen door de wetenschappelijke verklaring van dit verschijnsel. Zie Abrams, The mirror
and the lamp, p. 307. En vooral Wylie: ‘Romantic responses to science’.
Grimm: Deutsche Mythologie, p. 600.
Van Stégeren: ‘Het mannetje in de maan’. Hij schrijft over Shakespeare op p. 5.
Vgl. Mooij: De andere aarde, p. 7.
Ook Huygens heeft het pluralisme verdedigd, maar zijn standpunten laat ik verder buiten
beschouwing. Zie verder Jorink: Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw, p. 72.
Natuurkundige verhandelingen van de Bataafsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem
(1803), p. 26.
In de Verhandelingen (zie noot 71) staan de titels vermeld van de twee, uit Duitsland afkomstige
bijdragen: Qui universitatem rerum en Mundi remota. Uit Frankrijk kwam Non abiit (een titel die
te denken geeft).
Citaten uit Schröder, ‘Verhandeling’, p. 98-99. De gecursiveerde bijbeltekst stamt uit Johannes
14:2.
Citaten uit Oostkamp: Hemel-beschouwing, p. 28 en p. 29.
Levine: Darwin and the novelists, p. 2-3.
Vgl. Daum: ‘Naturwissenschaften und Öffentlichkeit in der deutschen Gesellschaft’, p. 66.
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Kelley: ‘Introduction’, p. 1.
Cooter en Pumfrey: ‘Separate spheres’, p. 242.
Ruiter en Smulders: Literatuur en moderniteit in Nederland 1849-1990, p. 14.
Aerts in spreekt in De letterheren naar aanleiding van Beets' ‘Vooruitgang’ in soortgelijke termen
over ‘verwetenschappelijking van de wereldbeschouwing’ (curs. van mij, BP). Zie (bij) noot 63.
Zie in dit verband o.a. het inzichtgevende artikel van Ross: ‘Scientist: the story of a word’.
Bernstein: Boven lucht en wolken, p. 9-12.
Winkler Prins: ‘Maan’, p. 271-272.
Shapin: The scientific revolution, p. 8.
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Homerus als barokkunstenaar
Een intertekstuele lezing van Vestdijks novelle ‘Homerus fecit’
*
(1935)
Mathijs Sanders
1. Inleiding
Het onderzoek naar intertekstualiteit vormt een van de warme gebieden in de
literatuurwetenschap. In recente studies als die van Graham Allen (2000) en Mary
Orr (2003) worden de mogelijkheden en grenzen van het intertekstualiteitsonderzoek
in kaart gebracht en kritisch gewogen, terwijl Pierre Geron (2003 en 2004) in dit
tijdschrift de doorwerking van de theorieën van Kristeva en Riffaterre in de
neerlandistiek taxeert. Wat uit de bovengenoemde studies duidelijk wordt is dat door
theoretici vanaf de late jaren zestig heel verschillend is gedacht over het bereik van
intertekstualiteit. Aan de ene kant staat de nauwe opvatting van Harold Bloom (The
Anxiety of Influence, 1973) die intertekstualiteit opvat als de oedipaal bepaalde
relaties tussen teksten van voorgangers en teksten van ‘laatkomers’. Een ruimere
opvatting is verwoord door Michael Riffaterre (Semiotics of Poetry, 1978) die zich
richt op in principe traceerbare relaties tussen teksten door lezers die over voldoende
intertekstuele competentie beschikken om de tekst als partituur te lezen. Aan de
andere zijde van het spectrum bevinden zich de poststructuralisten Julia Kristeva
en Roland Barthes. Kristeva hanteert, in het verlengde van Bakhtin, een tekst- en
intertekstbegrip dat aanmerkelijk omvattender is dan dat van Riffaterre, terwijl Roland
Barthes intertekstualiteit zeer ruim afbakent door het te betrekken op het
ongedifferentieerde domein van het déjà lu, waarmee hij de volle nadruk legt op
alle mogelijke verbanden die lezers leggen tussen zeer uiteenlopende teksten. Met
de verschuiving binnen de literatuurwetenschappelijke aandacht van de literaire
tekst naar de cultuurhistorische context lijkt de ruime bepaling van intertekstualiteit
de voorkeur te genieten, zoals blijkt uit bijvoorbeeld het onderzoek naar
1
intermedialiteit, hypertext en ideologiekritiek.
Deze verbreding van het onderzoeksveld, de stap buiten het feitelijke literaire
werk, is al in de tekst van Kristeva vervat. In haar hoofdwerk Sèméiotiké uit 1969
lanceerde zij het begrip ‘ideologeem’, dat verwijst naar het gegeven dat teksten
elementen bevatten van ideologische structuren en daarmee verbonden
maatschappelijke spanningen en conflicten. De visie van Kristeva op de sociale
werkelijkheid als ‘un ensemble textuel’ impliceert een belangrijke uitbreiding van
het interpre-
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tatieve onderzoeksveld ten opzichte van de traditionele filologie en hermeneutiek.
Iedere tekst draagt niet alleen de sporen van andere literaire teksten, maar ook die
van de historische, culturele, ideologische en sociale context waarin die tekst is
2
ontstaan en wordt gelezen.
In dit artikel lanceer ik een interpretatie van Simon Vestdijks novelle ‘Homerus
fecit’ uit de bundel Narcissus op vrijersvoeten (1938) op basis van de intertekstuele
complexen die ik uit deze novelle afleid. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de
instrumentele functie van de interteksten: het is mij te doen om de vraag welke
functie de intertekstuele knopen in ‘Homerus fecit’ hebben binnen het
betekenispotentieel van het verhaal. Deze vraag is uitsluitend te beantwoorden door
ook te letten op de wijze waarop de intertekstuele draden geweven zijn. In een
eerste fase interpreteer ik de meest traceerbare intertekstuele lijnen. Vervolgens
zal ik vanuit een verruimd intertekstualiteitsbegrip en op basis van een specifieke
intertekst die de eenheid van het afzonderlijke verhaal overstijgt, de cultuurkritische
strekking van Vestdijks verhaal aan het licht brengen en deze relateren aan de
historische context waarin het verhaal geschreven en gelezen werd. Het doel van
mijn onderneming is te onderzoeken of intertekstueel sporenonderzoek het mogelijk
maakt de mijns inziens destijds zeer actuele cultuurkritische strekking van deze
literaire tekst te duiden. Mijn bevindingen zal ik tenslotte relateren aan die van twee
eerdere interpreten van dit verhaal: Holwerda (1991) en Nachtergaele (1996).

2. Verhaal en bundel
‘Homerus fecit’ behoort tot het corpus antieke verhalen en romans van Vestdijk,
teksten waarvan de situatie of handeling in de antieke oudheid is gesitueerd. Het
verhaal werd geschreven in de zomer van 1935 en opende de novellenbundel
Narcissus op vrijersvoeten die in 1938 verscheen en waarin Vestdijk zes verhalen
groepeerde die hij tussen 1932 en 1937 had geschreven.
Op grond van het optreden van Homerus als personage in de vertelde wereld
kan de tijdruimtelijke setting van de geschiedenis (in Bakhtins terminologie: de
chronotoop) worden bepaald: de eilandenwereld van de Griekse archipel ten tijde
van Homerus, de achtste eeuw voor Christus, een constellatie van rijkjes met eigen
3
goden, zeden en belangen. Het verhaal begint met het ontwaken van de jonge
Thalthybius, kort na een hevige storm, aan boord van een met tin, goud en zilver
beladen handelsschip met een Griekse en Phoenicische bemanning. Thalthybius een jongen van onbekende herkomst, onbekend met de Griekse godenwereld en
gemonsterd door de Phoeniciërs om zijn lichaamskracht - luistert vol schaamte naar
de verhalen die de bemanningsleden elkaar vertellen over hun goden. Anders dan
de Phoenicische schepelingen, die hun erotische driften projecteren in hun
opzwepende verhalen over Astartediensten en priesterlijke orgieën, plaatst
Thalthuybius de goden in de veelkleurige hemel boven de zee. Wanneer het schip
aan-
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meert bij een eiland en de hitsige bemanning, gelokt door naakte en obsceen
dansende vrouwen, het strand betreedt, blijft Thalthybius vol angst en weerzin achter
op het schip. Alleen achtergebleven staart hij vanaf de voorplecht uit over de zee,
‘welbewust met zijn rug naar het eiland.’ De werelden onder en boven de
waterspiegel zijn in volkomen harmonie, wat een kortstondig geluksgevoel opwekt.
Na een kwartier staren draait hij zich om (uit angst om bespied te worden) en ziet
hij in de verte dat zijn scheepsgenoten onthoofd en gespiest zijn door de
eilandbewoners. Nog net op tijd trekt Thalthybius het schip vlot en vaart hij af.
Enige tijd later ontwaakt hij opnieuw aan boord van een schip. De bemanning
bestaat uit Ioniërs met ‘hoog opgeschikte lauwerkransen om de slapen’, die na een
pleziertocht op de terugweg zijn naar het eiland Chios. In zijn slaap wordt Thalthybius
gekweld door dromen over de moord op zijn oude scheepsgenoten. In zijn dromen
treden de vrouwen niet op, maar overdag is hij met zijn gedachten enkel bij hen,
waarbij deze eilandbewoonsters goddelijke, mythische proporties aannemen.
Thalthybius vindt evenwel geen woorden waarmee hij zijn redders deelgenoot kan
maken van zijn belevenissen. Op Chios verwonderen de Ioniërs zich erover dat
Thalthybius zich niet tot Apollo weet te wenden om die god te danken voor zijn
behoud. De Ioniërs nemen Thalthybius mee naar ‘de blinde zanger’, die ‘veel goud
en zijn rustigen levensavond geven zou voor een nieuw wonder, een nieuw gedrocht,
een godheid die onbekende krachten belichaamde, waar alles in deze tijd reeds
ontdekt scheen te zijn en het dichterlijk vernuft alleen nog maar dienen kon om de
oude overleveringen op te smukken, de oude goden steeds op andere wijze te
rangschikken en te voorzien van heilige dieren en planten.’ Het is Homerus, de
blinde en dichtbebaarde zanger, die met een stift een hexametrisch ritme tikt op het
tafelblad. Wanneer Homerus Thalthybius vraagt naar diens belevenissen begint hij
te praten, aanvankelijk haperend, maar wanneer Thlathybius het woord ‘Odysseus’
opvangt, breekt een woordenstroom los en verdicht hij zijn belevenissen, deze
vergrotend tot mythische proporties. De omringende rhapsoden noteren zijn verhaal
op papyrusrollen. Tenslotte leggen Thalthybius en Homerus hun handen op elkaars
voorhoofd, ‘en wat er nog aan het verhaal ontbrak stroomde zo door hun beider
handen en armen in elkaar over.’
Meer nog dan zijn drie andere verhalenbundels, De dood betrapt (1935), Stomme
getuigen (1947) en De fantasia en andere verhalen (1949), ligt aan Narcissus op
4
vrijersvoeten een hechte thematische en compositorische eenheid ten grondslag.
De thematische coherentie van de bundel wordt bewerkstelligd door een gedeeld
intertekstueel bronnencomplex dat verankerd is in de antieke mythologie: in het
bijzonder de verhalen over Narcissus. Het Narcissusmotief wordt in de bundel op
heel verschillende niveaus bespeeld en krijgt gestalte in zowel de historische als
de contemporaine verhalen (die zich afspelen in de eerste decennia van de twintigste
eeuw). De bundelcompositie vertoont de afgewogen symmetrie van een tweeluik,
die overeenkomt met die uit de bundel De dood betrapt: drie historische verhalen
(‘Homerus fecit’, ‘'s Konings poppen’, ‘Doge en cicisbeo’) worden gevolgd door

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

145
drie contemporaine verhalen (‘De bruine vriend’, ‘Pijpen’, ‘Een twee drie vier vijf’).
De afzonderlijke verhalen verraden op hun beurt een doordachte, symmetrische
structuur. Zo wordt ‘Homerus fecit’ vier keer onderbroken door een witregel, waardoor
de tekst uit vijf segmenten bestaat, door Holwerda (1991) ‘episodes’ genoemd. Deze
5
episodes zijn als volgt gestructureerd:
Episode A (pp. 9-18): de situatie aan boord van het Grieks-Phoenicische schip.
Episode B (pp. 18-25): aankomst bij het eiland.
Episode C (pp. 25-28): mijmering en vlucht.
Episode D (pp. 28-33): de situatie aan boord van het Ionische schip.
Episode E (pp. 33-42): bezoek aan Homerus.

Tussen deze episodes treedt spiegeling op. Episode A en D spelen zich af op zee
en in beide episodes wordt Thalthybius geconfronteerd met een hem onbekende
cultuur, respectievelijk de ongecultiveerde wereld van de Phoeniciërs en de
overgecultiveerde wereld van de Ioniërs. Episode B en E beschrijven de situatie
van Thalthybius wanneer hij na zijn confrontatie met beide culturen aan land gaat.
Op basis van deze geleding wijst Holwerda op de functie van episode C als letterlijk
en figuurlijk het draaipunt van het verhaal: op deze plaats in de handeling neemt
6
het verhaal een beslissende wending.

3. Narcissus en Homerus
De bundel- en verhaaltitel zetten de lezer op het spoor van twee duidelijk te traceren
intertekstuele broncomplexen. Narcissus op vrijersvoeten activeert de
Narcissus-intertekst, terwijl de titel ‘Homerus fecit’ en natuurlijk het optreden van
Homerus als personage in de vertelde wereld de intertekst van de Homerische epiek
genereert.
Het verhaal over de nimfenzoon Narcissus is in diverse antieke bronnen
overgeleverd. De bekendste versie van het verhaal is onmiskenbaar die uit het
derde boek van Ovidius' Metamorphosen. In dit verhaal spiegelt de beeldschone
Narcissus zich in het spiegelend wateroppervlak van een heldere bron, wordt op
7
zichzelf verliefd en verdrinkt in een poging zichzelf te omhelzen.
Thalthybius' sterk introspectieve natuur verraadt een narcistische persoonlijkheid.
In zowel episode A als D wordt hij beschreven als een raadselachtige buitenstaander.
Hij is een onbeschreven blad, een kind (in de openingszin van het verhaal wordt hij
beschreven als liggend in een foetale houding), dat zich ontwikkelt in wisselwerking
en confrontatie met twee werelden, die van de Grieken/Phoeniciërs en die van de
Ioniërs, zonder dat hij in een van die werelden opgaat. Dat Thalthybius een tweede
Narcissus dreigt te worden blijkt vooral uit episode C. De harmonie die hij, starend
bij het wateroppervlak, ontwaart brengt een geluksgevoel teweeg, dat echter geen
stand houdt. De angst om bespied te worden
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is feitelijk zijn redding: hij rukt zich los van de waterspiegel en kijkt om. Anders dan
Ovidius' Narcissus weet de eenzelvige Thalthybius zich tijdig los te rukken van het
spiegelend wateroppervlak. Hij zal niet wegkwijnen en sterven, maar zijn reis
vervolgen.
De Homerus-intertekst is, anders dan de Narcissus-intertekst, niet tot één
specifieke brontekst te herleiden. Feitelijk betreft deze intertekst het (veronderstelde)
8
leven van Homerus en diens epos Odyssee in het bijzonder. Thalthybius' reis naar
en van het eiland met de afzichtelijke, lokkende vrouwen vormt een echo van
Odysseus' reis uit Odyssee, in het bijzonder van de Circe-episode (boek 10) en de
Sirenenepisode (boek 12); de vrouwen spiegelen bovendien de maenaden uit
Euripides' Bakchai: de door Dionysus bezeten, geëxalteerd dansende horde vrouwen.
Met het opvoeren van Homerus als verhaalpersonage wordt de epische
wereldliteratuur het verhaal ingetrokken. Het is Homerus, deze ‘ouden, blinden
zanger uit Smyrna, die in Chios was komen wonen en die heldenzangen kende,
waarin honderd menschenlevens werden beschreven en die een menschenleven
9
in beslag zouden nemen, wilde men ze volledig ten gehoore brengen’ , die van
10
Thalthybius een schrijver maakt, zoals Holwerda heeft betoogd.
Van belang is het woord ‘Odysseus’ dat voor Thalthybius fungeert als een
signaalwoord. Zowel Homerus als Thalthybius zitten in zekere zin verlegen om een
intertekst. Homerus heeft behoefte aan nieuwe verhaalstof, die Thalthybius hem
kan leveren nadat het woord ‘Odysseus’ is gevallen. Thalthybius heeft op zijn beurt
behoefte aan een strenge vorm, die Homerus (de strakke en massieve hexameters
tikkend op het tafelblad) hem verschaft.

4. Apollo en Dionysus
Precies op de helft van de tekst neemt het verhaal een beslissende wending.
Thalthybius keert het eiland letterlijk de rug toe. Achter hem ligt de wereld van de
roes, de zinnelijke lust, de chaos en de vervoering. Voor hem ligt in volkomen
harmonie de open zee, waarover Thalthybius staart en waarin hij zich als Narcissus
spiegelt. Precies op de helft van deze episode C - het scharnierpunt van het verhaal
- draait Thalthybius zich om en ontwaart hij het levensgevaar dat op het eiland dreigt.
Had hij zich niet omgedraaid dan was zijn narcistische bespiegeling hem ongetwijfeld
fataal geworden. Nu kan hij zich op tijd uit de voeten maken om, wanneer hij door
de Ioniërs aan boord is gehaald, geconfronteerd te worden met hun uiterst
gecultiveerde beschaving. Hoewel geen van de interpreten van ‘Homerus fecit’ deze
stap heeft gezet, ligt het voor de hand hier een nieuwe intertekst te activeren. De
twee sferen waarmee Thalthybius wordt geconfronteerd zijn te typeren als
respectievelijk Dionysisch en Apollinisch, waarmee een spoor kan worden getrokken
naar Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik van Nietzsche uit 1872.
In deze cultuurfilosofische verhandeling over het ontstaan van de Griekse
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tragedie, opgedragen aan Richard Wagner, onderscheidt Nietzsche twee polaire
krachten die in de Griekse tragedies van Aeschylos en Sophocles tot een synthese
werden gesmolten: het Apollinische en het Dionysische. Karakteristiek voor de
Apollinische levensvorm is het ideaal van de orde, de harmonie en de beheersing.
In de kunsten spreekt het Apollinische volgens Nietzsche onder andere uit een
voorkeur voor een evenwichtige vormgeving. Het Dionysische manifesteert zich
daarentegen in de extase, de roes, het mateloze driftleven en het lichamelijke,
waarin het individu een ‘oereenheid’ ervaart. Artistiek resulteert de Dionysische
houding in een doorbreking van grenzen. Waar het Apollinische principe volgens
Nietzsche ten grondslag ligt aan de beeldende kunst, daar spreekt het Dionysische
vooral in de muziek. In de uitbeelding van tragediepersonages manifesteert het
Apollinische zich in doelgericht intentioneel handelen en helder taalgebruik, waarmee
de altijd onderliggende chaos wordt bedwongen. In Nietzsche's visie wordt het
Apollinische immers gedragen door het Dionysische: de vorm komt voort uit
vormloosheid. Nietzsche pleit in zijn geschrift tenslotte voor levensaanvaarding: een
aanvaarding van de permanente dynamiek van het Dionysische en het Apollinische.
Het is niet moeilijk om in de bemanning van het Grieks-Phoenicische schip het
Dionysische principe belichaamd te zien. Ongericht vitalisme en onmatige honger
naar erotiek drijft hen.
Meer dan een jaar lang hadden zij vrouwen ontbeerd; opgehitst bloed
riep herinneringen wakker aan priesterlijke orgiën, zoo niet in werkelijkheid
door hen aanschouwd, dan toch steeds geweten en tot in bijzonderheden
11
geraden.
Drift, roes en extase zijn het domein van Dionysus. Thalthybius projecteert
daarentegen de godenwereld in de hemel boven de zee en plaatst daarmee
onbewust de geest boven het lichaam. Hij schaamt zich over de platheid van zijn
scheepsgenoten, die hun erotische drift projecteren op de godinnen. Verontwaardigd
luistert hij naar de hitsige Phoeniciërs:
Aphrodite, die hij zich geschapen had naar het beeld van blank zwellende
wolken, iets rose getint door een ondergaande zon, ontzagwekkend, niet
te benaderen, was hetzelfde wezen dat overspel pleegde met den
oorlogsgod der Thraciërs, dat zich leende tot tempelgeneugten, ja, dat
zich zelfs, dan zeker tot het uiterste verkleind en onder vertrouwdere
gedaante optredend, zooals sommige voor menschen gewillige
bronnymphen, met grootneuzige Phoeniciërs afgaf voor een talent goud.
Tot in zijn droomen had het hem vervolgd, maar de anderen spotten en
snoefden, als ze hem zoo verslagen zagen door iets dat alleen maar hun
12
lachlust opwekken kon.
De beschaafde en kunstzinnige Ioniërs daarentegen, getooid met hoog opgeschikte
lauwerkransen, representeren de Apollinische idealen van beheersing, orde en
gecultiveerde schoonheid. Zij leven in een wereld van gelijkmatigheid en perfec-
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tie. De Apollinische Ioniërs beschermen Thalthybius letterlijk van een bedreigende,
gruwelijke werkelijkheid. Toch blijft hij ook in hun wereld een buitenstaander.
In de cruciale episode C keert Thalthybius de Dionysische wereld letterlijk de rug
toe. Anders dan Narcissus gaat hij niet aan zelfbespiegeling ten onder, maar rukt
hij zich los van het wateroppervlak en neemt de wijk: Narcissus zet zich in beweging
en ontwaakt in de Apollinische wereld van het Ionische schip. Episode C is te
beschouwen als de sonnettistische chute van het verhaal. In episode E wordt
tenslotte een evenwicht gevonden, nadat het Dionysische (de chaotische ervaringen
van Thalthybius) aan het Apollinische (de strenge hexametrische en epische vorm
waarin Homerus die ervaringen dwingt) is onderworpen, waardoor een (wellicht
13
voorlopige) katharsis plaatsvindt.
De contaminatie van ‘Narcissus’ en ‘Apollo / Dionysus’, die besloten ligt in de
bundeltitel Narcissus op vrijersvoeten, beschouw ik als de intertekstuele nucleus
van het verhaal. In episode C verkeert Thalthybius in een Narcistisch stadium van
ingekeerdheid en geïsoleerde zelfbespiegeling. Dit isolement zal hij niet doorbreken
in de Apollinische wereld van het Ionische schip (waar hij door Dionysische dromen
geplaagd wordt), maar in zijn contact met Homerus, preciezer: op het moment dat
één van de rhapsoden het woord ‘Odysseus’ noemt en Thalthybius en Homerus
hun handen op elkaars hoofd leggen.

5. Cultuurkritiek: ‘vormulering’ en ideologeem
Wanneer Vestdijk in zijn grote essay uit 1937 de dichter Rilke een barokkunstenaar
14
noemt, schetst hij in de eerste plaats een zelfportret. In zijn epische verdichting
van de polaire spanning tussen het Apollinische en het Dionysische principe
beantwoordt Vestdijk aan het profiel van de barokkunstenaar zoals hij dat in zijn
Rilke-essay schetst: een speler met paradoxen die een chaotische ervaringswereld
in een strakke en architectonisch doordachte artistieke vorm giet: ‘de inhoud, d.z.
ideeën, voorstellingen, gevoelens, levenssfeer en levenshouding, is hier [in het
barokke kunstwerk] chaotisch en ongedisciplineerd, de Vorm evenwel streeft vaak
15
het uiterste na wat bereikbaar is aan systematiek en mathematische consequentie.’
16
De Dionysische beleving wordt gevat in een Apollinische vorm. Vatten we de titel
‘Homerus fecit’ letterlijk op, dan is in deze novelle Homerus de ware barokkunstenaar:
hij is het immers die de chaotische ervaringen van de jonge Thalthybius in een
geconcentreerde vorm dwingt en daarmee de mentale chaos temt. Het resultaat is
een barok kunstwerk, dat Vestdijk in zijn essay over Rilke karakteriseert als een
17
werk waarin een chaotische levensinhoud in een strenge vorm is gegoten.
De afgewogen contrapuntische bundel- en verhaalcomposities, de heldere en
strenge bouw, zijn mijns inziens onlosmakelijk verbonden met de strekking van dit
verhaal (ze zijn er als het ware het iconische teken van): de heilzame overwinning
van het Apollinische principe van orde, regelmaat en beheersing op het Dionysi-
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sche van de roes, de chaos en de vervoering. Uit de verhaalcompositie spreekt
Vestdijks voorkeur voor wat hij in zijn poëzieleergang De glanzende kiemcel (1950)
aanduidt als de architectonische vorm, die vooral gerealiseerd wordt in het sonnet,
18
‘de koningin onder de versgestalten’. Ook de tijdruimtelijke setting van de vertelde
geschiedenis is betekenisvol. Bakhtin wees deze situering, die hij de ‘chronotoop’
19
noemt, aan als het narratieve en ideologische centrum van een tekst. De chronotoop
van ‘Homerus fecit’ genereert de intertekstuele lijn naar de Apollo/Dionysus-‘tekst’,
die ik opvat als het ideologeem van het verhaal. Vanuit de epische ruimte krijgen
de personages en handelingen concreet vorm. Hun chronotopische inbedding is
betekenisvol en (conform Bakhtin) ideologisch geladen. Op grond van de
Nietzscheaanse intertekst kunnen de vijf episodes als volgt worden benoemd:
Episode A + B: Het Grieks-Phoenicische schip en de bemanning (uiterlijk,
gedrag, spraak): de chronotoop van het Dionysische.
Episode D: Het Ionische schip en de bemanning (uiterlijk, gedrag, spraak):
de chronotoop van het Apollinische.
Episode C: Thalthybius op het watervlak: tussenruimte en tussentijd.
Episode D: Onderwerping van het Dionysische door het Apollinische.
Katharsis.
Betekenisvol is het gegeven dat Thalthybius het enige personage is dat een
ontwikkeling doormaakt en grenzen overschrijdt binnen de chronotopie. Met Bakhtin
stel ik vast dat in deze chronotopie de ideologische kern van ‘Homerus fecit’ ligt
besloten. In zekere zin praktiseert Vestdijk wat T.S. Eliot in zijn beroemde bespreking
van James Joyce's Ulysses ‘the mytical method’ noemt en die Eliot karakteriseert
als ‘simply a way of controlling, of ordering, of giving a shape and a significance to
20
the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary history.’
Een intertekstuele lezing van het verhaal, met bijzondere aandacht voor de
‘ideologemen’, maakt een cultuurhistorische interpretatie aannemelijk waarbinnen
het verhaal wordt gezien als een vorm van kritiek op een door Dionysische driften
bewogen cultuur en als een pleidooi voor beheersing en harmonie. Ook bij deze
Forum-auteur is Nietzsche niet ver weg. Vestdijk was goed op de hoogte van
Nietzsche's filosofie en gaf in zijn essays en fictie blijk van een sterke preoccupatie
met de denkbeelden die Nietzsche in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der
21
Musik had verwoord. Een gedicht als ‘Apollinische ode’ (1938), de roman De
verminkte Apollo (1952) en de gedichtencycli ‘Grieksche sonnetten’ (uit: Gestelsche
liederen, 1949) en ‘De geboorte van Apollo’ (1958, opgenomen in: Late gedichten,
1971) zijn ondenkbaar zonder de Nietzscheaanse intertekst. De polaire dualiteit van
het Dionysische en het Apollinische wordt verdicht en gedramatiseerd in de figuren
22
en vertellers die deze teksten bevolken.
Bijzonder interessant in de context van mijn intertekstuele interpretatie van
‘Homerus fecit’ is Vestdijks essay ‘H. Marsman als Apollinische persoonlijkheid’ uit
23
1940, opgenomen in De Poolsche ruiter (1946). Op grond van zijn kosmisch vitalis-
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me typeerden critici Marsman veelal als een overwegend Dionysische
persoonlijkheid. De grensoverschrijdende kosmische zelfvergroting en de exploratie
van instinctieve levenskrachten werden dan veelal als argumenten aangevoerd.
Vestdijk noemt Marsman daarentegen een in de grond Apollinische persoonlijkheid,
die streefde naar zelfbeheersing, driftbeheersing en vormbeheersing. Dat er bij
Marsman in zekere zin sprake is van een gemaskeerd Apollinisme hangt volgens
Vestdijk direct samen met de onstuimige en chaotische tijdsomstandigheden
gedurende de jaren tussen de twee wereldoorlogen, ‘die wel het stijgen der
Dionysische sappen gedoogt, maar niet de geometrische schoonheid der bloem,
24
waarin deze sappen tot rust en verheldering zijn gekomen.’ In zijn essay geeft
Vestdijk er blijk van oog te hebben voor de versleutelde wijze waarop Marsman in
Tempel en kruis uitdrukking gaf aan een geprononceerd cultuurkritisch standpunt.
Vestdijk typeert Marsmans episodische gedicht als ‘een Apollinische tragedie’ over
‘een zieke cultuur’.
Wie de ziekte onder ogen ziet, al is het de ziekte van een ganse cultuur,
heeft haar tevens op één lijn gesteld met vruchtbare levensprocessen,
25
waarin de dood slechts een verborgen kiem van nieuw leven kan zijn.
Het disciplineren van drift en chaos vormt volgens Vestdijk de kern van de
Apollinische persoonlijkheid. Anders dan Nietzsche, die in Die Geburt der Tragödie
het overwicht van de geest over de instincten in beginsel negatief waardeerde en
het Dionysische omarmde als scheppende levensdynamiek van creatie en destructie,
fungeert het intellect bij Vestdijk als een kracht waarmee de Dionysische chaos kan
worden bedwongen en het bestaan kan worden beschermd tegen bedreigingen.
Het Apollinische als een heilzame correctie van het Dionysische, die onder meer
26
bestaat uit het afstand nemen van de tastbare realiteit. Betrokken op de
werkelijkheid van de jaren dertig - het opkomend fascisme en nationaalsocialisme,
de politieke escalaties en de mobilisering van de massa - kan ik ‘Homerus fecit’ niet
anders lezen dan als een Apollinische ode: een tribuut aan driftbeheersing als dam
tegen de oprukkende chaos. In die zin staat het antieke verhaal in een zeer actuele
context en vormt het een instrument van Vestdijks cultuurkritiek. De versleutelde
wijze waarop deze cultuurkritiek wordt verwoord is vergelijkbaar met die van de door
hem hoog gewaardeerde generatiegenoot F. Bordewijk, toen deze in de
surrealistische novelle ‘Sodom - moraliteit van deze eeuw’ (1937) de dreigende
ondergang van de hedendaagse grootstedelijke cultuur metaforisch verbeeldde in
het deels in de oudtestamentische wereld gesitueerde verhaal over de ijzerhandelaar
27
John (J.) Hova. Zelf herkende Marsman de kracht van versleutelde cultuurkritiek
in Marsmans Tempel en kruis, waarover hij schreef:
Men vindt, in Tempel en kruis, geen recepten voor kwakkelend moedertje
Europa, geen lapmiddelen voor culturele catastrofes. Dit neemt niet weg,
dat in de wijze waarop een bedreigde en zich toch weer half oprichtende
cultuur zich aan de toeschouwers presenteert, één richting van
ontwikkeling de overhand zal hebben, zoals ook bij een ziekte de
symptomen de weg aanwijzen,
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die de natuur ter genezing inslaat: en dat de dichter, voorzover hij zich
met de cultuur lijdend of hoopvol vereenzelvigt, die richting tot uitdrukking
28
moet brengen in zijn poëzie.
Holwerda (1991) neemt in zijn interpretatie van ‘Homerus fecit’ bewust ‘de grenzen
van de tekst in acht’. Aan de intertekstualiteit van het verhaal besteedt hij geen
bijzondere aandacht. Op grond van een nauwgezette analyse van de geleding en
abstracte motieven komt hij tot een poëticale interpretatie van het verhaal, dat
uiteindelijk gaat over de geboorte van de door Homerus aangestoken verteller
Thalthybius. De slotscène interpreteert Holwerda als ‘een pleidooi voor een
kunstenaarschap dat de spontane, spanningsvolle expressie combineert met
29
vakmanschap en gevoel voor traditie.’ In het verlengde van deze interpretatie
plaats ik mijn intertekstuele lezing van de laatste scène van het verhaal, die waarin
Thalthybius een heilzaam evenwicht vindt als gevolg van de onderwerping van het
Dionysische door het Apollinische principe. Het is Homerus die Thalthybius helpt
om zijn chaotische ervaringen in een strenge (metrische) vorm te dwingen. De titel
van het verhaal alludeert op de gebruikelijke wijze waarop schilders hun schilderijen
signeren en stuurt aan op een interpretatie waarbinnen Homerus als de feitelijke
auteur van Thalthybius' ‘odyssee’ moet worden aangemerkt: ‘Homerus fecit’ betekent
30
immers letterlijk ‘Homerus heeft het gemaakt’. Waar Holwerda de ontwikkeling van
31
Thalthybius beschrijft als die ‘van onbeschreven blad tot gecultiveerd mens’ stelt
Nachtergaele dat Thalthybius een kind blijft, dat na zijn verwarrende ervaringen en
dankzij Homerus in staat is zijn aanvankelijke ‘kinderlijk-harmonische wereldbeeld’
32
te herstellen.
Op grond van het voorgaande beschouw ik Thalthybius als een personage dat,
heen en weer geslingerd tussen twee polaire krachten, zich uit angst, schaamte en
walging afkeert van de Dionysische driftwereld en verlost wordt door het Apollinische
ideaal van harmonie en beheersing, waarna hij een psychische en creatieve loutering
ondergaat die resulteert in een nieuw evenwicht. ‘Apollo is de god der katharsis, de
33
god van de zuivering en verzoening,’ schrijft Vestdijk in zijn Marsman-essay. Anno
1935/1938 lijkt mij deze plotontwikkeling niet zonder betekenis. Van alle antieke en
historische verhalen van Vestdijk is ‘Homerus fecit’ naar mijn mening het sterkst
betrokken op de maatschappelijke en politieke actualiteit. De cultuurkritiek is in dit
verhaal een product van de complexe tekstuele en intertekstuele vorm, van wat
34
Vervaeck de ‘vormulering’ noemt. De wijze waarop in ‘Homerus fecit’ gestalte wordt
gegeven aan de polariteit en dualiteit van het Dionysische en het Apollinische vat
ik op als een ideologeem in de betekenis die Kristeva daaraan geeft. Op versleutelde
wijze, in een doorwrochte intertekstuele knoop, bevat dit verhaal de resonantie van
een ideologische spanning in de culturele en maatschappelijke werkelijkheid van
de jaren dertig: de dreigende overwoekering van de Westerse cultuur en
maatschappij door het ongeremde driftleven en de noodzaak tot bezwering van die
chaos.
Op grond van zijn belangstelling voor het werk van auteurs als Valéry, Rilke,
Proust, Joyce en Mann (wier werk hij - vaak als eerste - in Nederland essayistisch
introduceerde), zijn expliciet beleden band met de traditie (ook blijkend uit ‘Homerus
fecit’, waarin wordt voortgebouwd op overgeleverde fabulae), zijn cere-
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braliteit en de verwerking van motieven als de (on)betrouwbaarheid van taal en
35
herinnering kan Vestdijks vroege oeuvre tot het Modernisme worden gerekend.
Kenmerkend voor de modernistische auteur is volgens Fokkema en Ibsch de distantie
die hij betracht ten aanzien van de politieke en maatschappelijke actualiteit, een
36
‘afkeer van maatschappelijk engagement’. Wellicht is het mogelijk om op basis
van een analyse van interteksten in een modernistisch verhaal als ‘Homerus fecit’
te komen tot een meer genuanceerde visie op het semantisch veld onthechting. Op
metaforisch en intertekstueel versleutelde wijze kiest de auteur positie in de
maatschappelijke en ideologische realiteit van de jaren dertig, zonder evenwel te
vervallen in tendensliteratuur. In het verlengde van de poëtica van Forum getuigt
37
het verhaal intussen wel degelijk van het echte leven.
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Eindnoten:
* Ik dank mijn collega's van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen aan de K.U. Nijmegen
voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
1 Zie Orr (2003), hoofdstuk 4, Allen (2000), hoofdstuk 4 en 5.
2 Zie ook Orr (2003), pp. 24-32. ‘Kristevan intertextuality as permutation, like Bakhtin's “dialogism”
before it, amply allows for socio-historical, “polyphonic” and “carnavalesque” ideologemes in
order that the status quo will be challenged.’ (Idem, p. 28).
3 Zie Bakhtin (1996). Op de betekenis van de chronotoop kom in terug in paragraaf 5.
4 Ik prefereer de visie van Smulders (1991), die de thematische samenhang tussen de verhalen
binnen de bundels benadrukt, boven die van Nachtergaele (1996), die de thematische
convergentie van alle dertig verhalen tot uitgangspunt neemt en bundelcompositie van
ondergeschikt belang acht.
5 Het schema is gebaseerd op Holwerda (1991), pp. 36-37. De paginanummering is aangepast
aan die van Vestdijk (1987).
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6 Een generische vorm van intertekstualiteit betreft de correspondentie tussen de vijf segmenten
van Vestdijks novelle en de vijf bedrijven van de antieke tragedie, waarlangs de plot zich ontwikkelt
van expositie via peripeteia naar katharsis.
7 Ovidius (1999), pp. 80-84 (boek III, vs. 351-510).
8 In de jaren dertig ging men er al vanuit dat Homerus een Ioniër uit Klein-Azië was. Zie Barteling
(1989), p. 20.
9 Vestdijk (1987), pp. 30-31.
10 Holwerda (1991), ook Kralt (1988), p. 60 en Oversteegen (1974) interpreteren ‘Homerus fecit’
als een verhaal over het onstaan van de mythe en/of het epos.
11 Vestdijk (1987), p. 16.
12 Vestdijk (1987), p. 17-18.
13 Voor de invullingen die in en sinds Aristoteles' Poëtica aan het begrip ‘katharsis’ zijn gegeven,
zie het essay van Van der Ben en Bremer in Aristoteles (1999), pp. 177-186. In de context van
de scène waarin Thalthybius en Homerus de handen op elkaars hoofd leggen lijkt mij dat katharsis
hier vooral als ‘rituele reiniging’ begrepen moet worden.
14 Vestdijk (1976); zie over dit essay ook Bekkering (1987), pp. 163-194.
15 Vestdijk (1976), p. 84.
16 Zie ook Nachtergaele (1996), pp. 416-433.
17 Vestdijk (1976).
18 Vestdijk (1991), p. 147. ‘Een architectonisch gedicht is afgerond, als een bouwwerk, dat uit
muren en een dak bestaat: twee contrasterende elementen, die elkaar in evenwicht houden en
die zichzelf genoeg zijn.’ (idem, p. 139).
19 Bakhtin (1996).
20 T.S. Eliot (1975), p. 178. Het essay verscheen voor het eerst in The Dial van 1923.
21 Zie Vestdijk (1966/1967).
22 Zie Hartkamp (1988) over ‘Apollinische ode’ en Van der Paardt (1979) over De verminkte Apollo.
23 Vestdijk (1958), pp. 223-255.
24 Idem, p. 223.
25 Idem, p. 251-252.
26 Idem, p. 226-227.
27 Bordewijk (1987), pp. 125-164.
28 Vestdijk (1958), p. 252. Cursivering van mij, MS.
29 Holwerda (1991), p. 45.
30 Holwerda (1991), p. 44.
31 Holwerda (1991), p. 46, noot 6.
32 Nachtergaele (1996), p. 109. De thematische analyse waarvoor Nachtergaele opteert impliceert
in haar geval overigens dat de conclusies betreffende Vestdijks personages direct worden
betrokken op de mens Simon Vestdijk.
33 Vestdijk (1958), p. 228.
34 Vervaeck (2004), p. 22. Ik ben het eens met Jan de Roder (1994) die aantoont dat Vestdijks
kunsttheorie en zijn politieke (in casu: anti-fascistische) opvattingen onlosmakelijk met elkaar
samenhangen.
35 Fokkema en Ibsch (1984), pp. 252-256.
36 Idem, p. 46.
37 Nader onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke intertekstuele velden binnen literaire
stromingen (symbolisme, modernisme) lijkt mij gewenst. Wellicht is ‘Homerus fecit’ te beschouwen
als een afwijzing van het symbolistische ideaal van de in zichzelf beslotenheid, een ideaal dat
veelal verbeeld en geproblematiseerd wordt in een Narcissusintertekst (men denke aan Valéry,
Gide).
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‘Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten’
Een vers van Jacques Perk als het startsein van Tachtig
Kris Steyaert
1. Inleiding
Op 31 maart 1938 overleed in Den Haag, vijf weken voor zijn negenenzeventigste
verjaardag, de roemruchte dichter-criticus Willem Kloos. Na een eerste vloedgolf in
memoriams en overzichtsartikelen verscheen in de zomer van datzelfde jaar een
even uitvoerige als polemische bijdrage in het tijdschrift Dietbrand waarin het werk
van de overledene kritisch doorgelicht werd. Het innoverende karakter van Kloos'
oeuvre wordt er sterk in gerelativeerd, onder meer door te verwijzen naar de
verdiensten van Kloos' literaire voorgangers. In deze beschouwing mocht natuurlijk
de naam van Jacques Perk niet ontbreken. Met het citaat ruim gespatieerd zodat
het goed opvalt in de rest van de tekst en dat hier gecursiveerd is, doet August
Heyting, de auteur van het bewuste artikel, de volgende mededeling:
Het door hem [d.i. Perk] bevoorrechte sonnet eischte rijmbezinning en
beheersching, woorden taalmuziek, plastiek, bouw, volheid van gedachten
evenzeer als de terzine, de bouwsteen voor grooter werk. Perk's eerste
1
regel luidt: ‘Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten!’
De bepaling ‘eerste regel’ die aan het Perkcitaat voorafgaat, is voor verschillende
interpretaties vatbaar. Ze blijft immers in de lucht hangen, omdat nergens wordt
uitgelegd wat met dat ‘eerste’ precies wordt bedoeld. We kunnen gevoeglijk
aannemen dat Heyting verwijst naar de ‘Mathilde’-cyclus zoals die in 1882 door
Willem Kloos werd uitgegeven als onderdeel van de Gedichten. In deze postume
publicatie begint Perks poëtische nalatenschap inderdaad met het aangehaalde
vers. Het is meer bepaald de openingsregel van het beroemde gedicht ‘Aan de
sonnetten’ dat eindigt met de verzekering: ‘U dichten was genieten’ (v. 14). Omdat
Heyting vlak voor het citaat alludeert op Perks werk in terzines, waarmee concreet
‘De schim van P.C. Hooft’ bedoeld wordt, blijkt hier toch sprake te zijn van een
onzorgvuldige gedachtesprong. Een niet-ingelichte lezer kan die ‘eerste regel’
evengoed interpreteren als de eerste, dus vroegst bewaarde, versregel die Perk
ooit op papier
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heeft gezet. De publicatie van een aantal jeugdverzen door Betsy Perk in 1900 doet
deze mogelijkheid echter vervallen. ‘Eerste’ kan tenslotte ook nog betekenen: de
meest representatieve, de meest vooraanstaande alsof daarin Perks essentie als
kunstenaar samengebald lag. Als interpretatie is dit nog zo gek niet, vooral als we
nagaan hoe in de literatuurkritiek over dit ene vers werd geoordeeld. Deze opvatting
zal ik zo meteen verder uitwerken.
Perks gedicht verwierf spoedig een canonieke status en het ziet er niet naar uit
dat het die snel zal verliezen. Het sonnet heeft onder meer zijn weg gevonden in
de moderne anthologie van Aarts en Van Etten met de tweehonderdeenenvijftig
2
bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur. Hoewel ik me in dit artikel zal
beperken tot een bespreking van de openingsregel, laat ik hier voor de goede orde
3
de complete tekst volgen van Perks sonnet:

I Aan de sonnetten
Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten,
Gij, kindren van de rustige gedachte!
De ware vrijheid luistert naar de wetten:
Hij stelt de wet, die uwe wetten achtte:
Naar eigen hand de vrije taal te zetten
Is eedle kunst, geen grens, die haar ontkrachtte:
Beperking moet vernuft en vinding wetten;
Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte: De geest in enge grenzen ingetogen,
Schijnt krachtig als de popel op te schieten,
En de aard' te boren en den blauwen hoogen:
Een zee van liefde in droppen uit te gieten,
Zacht, éen voor éen - ziedaar mijn heerlijk pogen...
Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten. -

In wat volgt wil ik dieper ingaan op zowel de genese als de postume lotgevallen van
de eerste regel van bovenstaand sonnet. Met mijn analyse wens ik bovenal te
verduidelijken op welke manier dit vers door het latere geslacht werd aangewend
om er de beeldvorming rond de jonggestorven Perk mee te bepalen. Mijn detailkritiek
wordt daarmee in een ruimere literair-historische context geplaatst. Bovendien wordt
er ook verwezen naar een tot dusver onopgemerkt antecedent van dit vers waardoor
de status van Perks regel in een nieuw licht komt te staan. Dit artikel is dan ook een
concrete uitwerking van het inzicht dat de verering van Perks poëzie voor de
betrokkenen, en dan vooral voor Kloos, eigen belangen diende. Het uit-
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gangspunt dat de hele cultus rond Perk gebaseerd was op een ‘georganiseerde
4
erkenning’, is voorwaar niet nieuw. Hoewel de conclusies van dit artikel in grote
lijnen bevestigen wat we reeds weten over de manipulatiedrift van Kloos, wil ik met
deze bijdrage laten zien, - en dit door me te concentreren op een specifieke regel
- welke strategieën de voorman van Tachtig ter beschikking stonden om de postume
erkenning van Perk te sturen. Mijn bedoeling is tevens een vollediger beeld te
schetsen van een deeltje receptiegeschiedenis door bekende teksten en
getuigenissen in een nieuw verband met elkaar te confronteren en die aan te vullen
met nieuwe of tot dusver verwaarloosde documenten.
Dit artikel wil bovendien expliciteren hoe de beeldvorming rond de figuur van Perk
samenhangt met een classificeringsdrang die de literatuurgeschiedenis opsplitst in
een vóór en een na. Daarmee bedoel ik dat een specifieke literaire ‘daad’ voor de
ontwikkeling van de Nederlandse letteren gepresenteerd wordt als een nieuw begin
in absolute termen. Het idee dat het korte schrijversleven van Jacques Perk, alsook
de eerste publicaties die na zijn dood van dit schrijversleven gewag maken een
scharniermoment vormen in onze letterkunde, werd reeds heel vroeg als dusdanig
geformuleerd. Toen Willem Kloos zijn ‘In Memoriam Jacques Perk’ publiceerde in
De Nederlandsche spectator van 19 november 1881, ontving hij een bewonderend
schrijven van Carel Vosmaer waarin deze stelde dat dit herdenkingsartikel ‘een
5
manifest, een canoniesch stuk [is], dat een datum zal stellen!’ . Het gedicht ‘Aan de
sonnetten’ kreeg al gauw een even epochaal karakter toegekend: gewapend met
wijsheid achteraf liet men met de openingsregel het glorieuze uur inluiden van een
hele literaire beweging. Dat Kloos in dit alles het voortouw heeft genomen, is
nauwelijks verrassend te noemen. Dat het vertekende beeld over Perks verskunst
en over de negentiende-eeuwse renaissance van het sonnet nog steeds blijft leiden
tot onnauwkeurige uitgangspunten in de hedendaagse literaire geschiedschrijving
is dit echter wel.

2. Klinkt helder op (i)
Toen Heyting zo nadrukkelijk Perks openingsregel aanhaalde, wist hij misschien
dat het - althans volgens Kloos - weinig had gescheeld of dit vers had er heel anders
uitgezien. In 1909 bracht Kloos een nogal onsamenhangende monografie uit, getiteld
Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een
6
studie. Daarin wordt het aandeel van Carel Vosmaer in de totstandkoming van
Perks Gedichten sterk geminimaliseerd. De stelling van Kloos komt erop neer dat
Vosmaer van Perk eigenlijk niets begrepen heeft. Zoals bekend had Perks vader,
dominee Marie Adrien Perk, de alom gerespecteerde Vosmaer na lang porren bereid
gevonden de uitgave van Jacques' dichterlijke nalatenschap op zich te nemen.
Vosmaer schreef een voorrede, Kloos zijn vermaard geworden inleiding, terwijl die
laatste ook voor de feitelijke redactie van de uitgave had gezorgd. Van
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Halsema merkt op: ‘Van de “Voorrede” van Vosmaer, waar het boek mee begint,
heeft niemand ooit wakker gelegen. Maar de inleiding van Kloos heeft op zijn jongere
7
tijdgenoten een indruk gemaakt die decennia later nog niet was uitgewist’. Dat
Vosmaers voorrede minder belangrijk werd geacht geldt misschien niet meteen voor
de critici van het eerste uur, maar wel voor latere generaties schrijvers en
8
commentatoren. Kloos was zich van dit verschil in waardering terdege bewust en
hij laat dan ook niet na zich te gepasten tijde van Vosmaer te distanciëren om
daarmee nog meer de eigen artistieke voortreffelijkheid te benadrukken.
Dit doet hij in zijn studie ondermeer via een twee-paginalange bespreking van
Perks eerder genoemde regel. Na een gescandeerde versie, schrijft Kloos: ‘Men
kan zich moeielijk een regel voorstellen, waarbij het rhythmische schema zoo weinig
9
overeenstemt met het zuiver-iambische als deze eerste van Perk's eerste gedicht’.
De precisering ‘eerste gedicht’ is hier, in vergelijking met Heyting, meteen duidelijk
omdat Kloos heeft aangekondigd ‘de verzen van het eerste boek’ van de ‘Mathilde’
te zullen bespreken (p. 218). Na zijn opmerking over het ritmisch onorthodoxe
karakter van dit openingsvers, gaat Kloos verder: ‘Mr. Vosmaer vond dit óók, en
daar dit, volgens hem, een ongeoorloofde vrijheid moest heeten, heeft hij voorgesteld,
dat deze regel als volgt zou gelezen worden: “Bezielt en streelt, gebeeldhouwde
sonnetten”’. Dit voorstel vindt in Kloos' ogen geen genade. Wat een contrast met
‘het energieke, élan-volle: “klinkt helder op” dat spontaan uit de ziel des dichters
kwam’, aldus Kloos (p. 219). Meteen wordt Vosmaer de mantel uitgeveegd omdat
hij de betekenis van Perks geïnspireerde verzen niet heeft gesnapt.
Vreemd is het dan als men in Vosmaers voorrede tot Perks Gedichten leest: ‘In
zijne Mathilde-sonnetten heeft hij getooverd met de klank en muziek der taal, met
de stoutste beeldenpracht. Reeds terstond grijpt hij u aan en doet u trillen, met een
10
begin als dit: “Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten”’. Zo onverschillig
tegenover Perks innoverende kunst blijkt Vosmaer uiteindelijk toch niet geweest te
zijn. Vosmaer citeert slechts uit drie ‘Mathilde’-sonnetten en het feit dat het
openingssonnet deel uitmaakt van dit drietal blijkt toch aan te tonen dat hij er het
belang van begreep. Ook in De Nederlandsche spectator schrijft Vosmaer - als
Flanor - onomwonden: ‘Gij kent mijne liefde voor zijne goudengevleugelde Iris, voor
11
zijne “gebeeldhouwde sonnetten”’.
In 1909, toen Kloos zijn aanval deed, was Vosmaer reeds eenentwintig jaar dood.
Welke lezer zou zich toen nog Vosmaers lovende woorden herinneren in De
Nederlandsche spectator? Bovendien had Kloos in 1901 een herdruk van Perks
Gedichten uitgebracht waarin hij de inleiding van Vosmaer gewoonweg had
12
geschrapt. Zo probeerde Kloos op meer directe wijze de appreciatie van de
vroegere literator te verdoezelen. Dat de Nederlandstalige wereld prat kon gaan op
de schoonheid van Perks ‘eerste regel’ was dan toch maar mooi aan Kloos te
danken, aldus de impliciete boodschap van Jacques Perk en zijn beteekenis. Tegen
deze voorstelling van zaken rees weinig protest. Tegelijkertijd kreeg Perks bewuste
vers haast mythische kwali-
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teiten toegeschreven. In de zomer van 1927 nog, dus vijfenveertig jaar na de eerste
publicatie van Perks Gedichten, ontving Kloos een brief van ene P.A. van Mourik
met daarin een vraag over de beginregel van ‘Aan de sonnetten’. Kloos antwoordde
op 31 augustus van dat jaar en verwees in zijn brief naar zijn studie uit 1909 waarin
de heer Van Mourik ‘een m.i. afdoende bespreking van den door u bedoelden regel
13
[...] [kan] vinden’. Dit bewijst ten overvloede welk een status dit vers had gekregen.
Zo iconisch was de regel dat Kloos er bijna een halve eeuw later nog over werd
aangeschreven.
In hetzelfde jaar dat Kloos zijn pijlen richtte op Vosmaer, verscheen de bundel
De mannen van '80 aan het woord van E. d'Oliveira. Toen de jonge interviewer zich
bij Kloos aanmeldde, maakte deze laatste van de gelegenheid gebruik om zijn
manipulatieve spel verder te zetten. Volgens Kloos immers, was Perk indertijd met
zijn pennenvruchten naar Vosmaer gestapt, ‘[m]aar 't bleek dat hij van Perk niet
14
veel drukte maakte’. De voorrede bij de Gedichten is op zich beschouwd reeds
voldoende om deze bewering te logenstraffen. Bovendien was het door Vosmaers
bemoeienissen geweest dat Perk zijn gedichten in De Nederlandsche spectator had
kunnen plaatsen, waaronder een cyclus van tien sonnetten ‘Een helle- en hemelvaart’
(september 1881). Ondanks deze antecedenten fixeert Kloos zich op de eerste
regel van Perks sonnet waarin hij voldoende ideologisch potentieel aantreft om
Vosmaer uit het kamp der vernieuwers te stoten. Naar aanleiding van Vosmaers
lezing ‘Bezielt en streelt’ conludeert Kloos: ‘Duidelijker bewijs behoeft voorzeker
niet geleverd te worden, dat Vosmaer van het eigenlijke karakter, de ware schoonheid
15
van Perk's verzen niets voelde noch begreep’. Het mag al even duidelijk zijn dat
van Perks innoverende kunst alleen Kloos de juiste kunstrechter was geweest. Zo
vervulde Perks regel twee functies: hij werd gebruikt om er de kwaliteiten van de
nieuwe richting mee te promoten, en hij voldeed prima om zich van de ‘ouderen’ te
onderscheiden, inclusief diegenen die de jongeren toen een warm hart hadden
toegedragen.

3. Ophelderingen
Hoe dan ook, op het beeld van de gang van zaken zoals door Kloos in zijn studie
geschilderd is veel af te dingen. Dat de regel in kwestie de ‘Mathilde’-cyclus zou
openen, heeft Perk zelf niet kunnen voorzien. Volgens de handschriften was het
sonnet met het bewuste openingsvers immers het tweede in de reeks. Bij de
samenstelling van de postume bundel heeft Kloos echter tal van sonnetten geschrapt
die hij minder geslaagd vond en de overgebleven gedichten eigenhandig in vier
afdelingen gerangschikt zonder daarbij rekening te houden met de oorspronkelijke
volgorde. Aldus verschoof het tweede sonnet naar de eerste plaats zodat de bundel
heel pakkend in kon zetten. Het eindresultaat van Kloos' ingrepen heeft een
vanzelfsprekendheid verworven die in sommige opzichten misleidend is. Zelfs de
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doorgaans zo goed gedocumenteerde en consciëntieuze Harry G.M. Prick beweert
zonder enig voorbehoud in zijn anthologie met Tachtiger-sonnetten: ‘Jacques Perk
(1859-1881) [heeft] zijn sonnettenkrans Mathilde geopend met een lofzang Aan de
16
sonnetten’. Niet Perk, maar Kloos heeft de cyclus aldus doen inzetten; Perk opende
17
zijn krans met een veel traditioneler appel ‘Aan den lezer’.
Zoals hierboven aangegeven, roemde Kloos de kwaliteiten van het vers als volgt:
‘het energieke, élan-volle: “klinkt helder op” dat spontaan uit de ziel des dichters
kwam’. Ook bij deze uitspraak doen we er goed aan Kloos niet zomaar op zijn woord
te geloven. Om dit te begrijpen moeten we de overgeleverde tekst nader bekijken.
Van de ‘Mathilde’-cyclus bestaan er drie verschillende handschriften, aangeduid
met de letters V, K en P. Daarmee wordt respectievelijk verwezen naar Vosmaer,
Kloos en vader Perk in wiens bezit deze manuscripten voor langere of kortere tijd
18
waren. Het oudste is handschrift V en dateert van het najaar van 1879. Daarin
wordt de sonnettenkrans nog met de titel ‘Een ideaal’ aangeduid. Daarna komt
handschrift K (voorjaar 1880) kort daarna gevolgd door handschrift P (vóór het najaar
van 1880). Geen ervan geeft de oudste, oorspronkelijkste lezing weer; elk manuscript
vertegenwoordigt immers een stadium van de cyclus ‘die door de dichter tijdelijk als
19
voltooid moet zijn beschouwd, hoe kort die tijd ook mag hebben geduurd’. De
eerste kladversies zijn dus niet overgeleverd.
In de vroegst bewaarde lezing, d.w.z. in handschrift V, vinden we reeds het
beroemde sonnet terug, maar dan wel op de tweede plaats na het sonnet ‘Aan den
lezer’. Er is echter meer dan alleen maar de kwestie van de rangorde in de cyclus.
De openingsregel van ‘Aan de sonnetten’ blijkt immers op een essentieel punt af te
wijken van de ons vertrouwde versie. Duidelijk leesbaar staat daar in handschrift V:
20
‘Klinkt en vermaakt, gebeeldhouwde sonnetten’. Wat Kloos zo spontaan noemt,
blijkt dus bij nader toezien het resultaat te zijn van een herwerking. Dit heeft Kloos
zeker geweten, want ook het manuscript dat in zijn bezit was, heeft deze vroegere
variant ‘Klinkt en vermaakt’. Bovendien schreef Kloos in de marge van ‘zijn’
handschrift (K) naast het bewuste sonnet - en dit dus in zijn vroegste lezing - zijn
bewonderend commentaar neer: ‘magnifiek’ en ‘zeer fraai’. Het is ook in handschrift
K dat boven de openingsregel van het sonnet in kwestie, en blijkbaar in Vosmaers
hand, een potloodnotitie voorkomt: ‘Bezielt en streelt’. Dit is het voorstel waartegen
Kloos zo fulmineerde in zijn studie uit 1909. Pas in handschrift P, het jongste van
de drie, vinden we de lezing terug die uiteindelijk ook in het maandblad Nederland
zou worden gepubliceerd (november 1880) en later in de bundel Gedichten in de
redactie van Kloos (december 1882): ‘Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten’.
Toen Kloos het in 1909 liet uitschijnen alsof Perk de regel aus einem Guß had
neergeschreven, waren er weinigen in staat hem tegen te spreken. In 1915 echter
deed A. Greebe een uitgave van de ‘Mathilde’ het licht zien gebaseerd op handschrift
V dat hem door de nabestaanden van Carel Vosmaer ter beschikking was gesteld.
Greebes studie, die hem de doctorstitel opleverde, kreeg als uitdagende titel mee:
Jacques Perk's Mathilde-cyclus in den oorspronkelijken vorm hersteld en bevatte
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voorts even provocerende kopjes als ‘Motiveering van het wantrouwen in de uitgave
van Kloos’ en ‘De onbetrouwbaarheid der Kloos-uitgave gestaafd’. Meteen barstte
er een polemiek los die als de Perk-strijd is bekend geworden. Aegidius Timmerman
diende de jonge promovendus terstond van repliek in drie opeenvolgende
afleveringen van De nieuwe gids (juni, augustus, september 1915), maar de
hoofdstelling van Greebes studie bleef onaantastbaar: Kloos' betrouwbaarheid als
tekstbezorger van Perks Gedichten bleek heel wat minder vanzelfsprekend dan
21
decennialang was aangenomen. In de veertiende editie van de Gedichten die in
1917 verscheen, nam Kloos in deze zelf het woord. Ter verdediging van zijn
bewerking van Perks nalatenschap beriep hij zich onder meer op een uitspraak van
Vosmaer in diens ‘Voorrede’ waarin Kloos wordt genoemd ‘de meest gewenschte
22
interpretator der Mathilde-zangen’. Naar aanleiding van deze repliek heeft Stuiveling
fijntjes opgemerkt: ‘Vosmaers gezag was door Kloos zelf jarenlang te grondig
23
ondermijnd om dit beroep erg consequent te doen zijn’.
Greebe volgde dus handschrift V (door hem ietwat verwarrend aangeduid als
handschrift C) waardoor ‘Aan de sonnetten’ het tweede gedicht werd in de reeks,
na het pendant ‘Aan den lezer’ dat in Kloos' uitgave uit 1882 niet werd opgenomen.
Het was ook in Greebes studie dat de lezer voor de eerste maal kennis kon nemen
van de oorspronkelijke versie van de openingsregel: ‘Klinkt en vermaakt’. Greebe
stelde zich echter tevreden met de vermelding van deze variant en gaf er verder
geen commentaar bij.

4. Een dikke dominee
‘Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten’: vanuit het standpunt van de metriek
is dit ontegenzeggelijk een bijzondere regel die op verschillende punten afwijkt van
de toen geldende versificatorische vereisten. Toch is het geen geïsoleerd geval. De
Tachtigers zelf, waaronder Verwey, hebben herhaaldelijk gewezen op het belang
van de Nederlandse Hyperion-vertaling die de Amsterdamse wethouder Willem
Warner van Lennep privaat liet verschijnen in 1879, ongeveer het tijdstip dat Perk
24
zijn ‘Mathilde’-krans concipieerde. In die vertaling werden Keats' metrische
afwijkingen in de mate van het mogelijke door gelijksoortige antimetrieën
weergegeven. Het openingsvers ‘Deep in the shady sadness of a vale’ werd aldus
‘Diep in de donkre droefheid van een dal’. De vigerende voorschriften die door een
productief vertaler als J.J.L. ten Kate in zijn strikt regelmatige overzettingen werden
toegepast, bleken niet meer te voldoen. Geïnspireerd door Van Lenneps voorbeeld
probeerde de jongste generatie dichters al gauw deze nieuwe prosodie in
oorspronkelijk werk toe te passen. Verwey schreef zijn ‘Persephone’ en Kloos zijn
‘Okeanos’-fragmenten in dezelfde jambische vijfvoet die - net als in de
Hyperion-vertaling - met opmerkelijke vrijheid gehanteerd werd. Deze jeugdpoëzie
zou later in de door hen geredigeerde Nieuwe gids een onderkomen vinden.
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Toch was het Perks regel die in dit verband een iconische status zou verwerven Hij
fungeerde al vrij snel als typevoorbeeld van de metrische vrijheden waarmee Tachtig
zich onderscheidde van een vorig geslacht. Kloos wees er al op in zijn studie uit
1909. Een kwarteeuw later opende Garmt Stuiveling zijn Versbouw en ritme in de
25
tijd van '80 met een uitvoerige beschouwing over Perks ‘eerste’ versregel. Kornelis
Herman de Raaf, een dier toegewijde discipelen die Kloos bleven bijstaan in zijn
nadagen, had toen reeds eerder met stelligheid geponeerd in zijn Problemen der
poëzie (1930): ‘Het eerste woord van het eerste sonnet van Perk is een slag in het
26
gezicht van een schoolsche metriek’. Over wie die schoolse metriek ten tijde van
Perk belichaamden, bestond bij de jongere generatie weinig twijfel: dat waren de
verguisde domineedichters. Wie het vooral bij hen moest ontgelden was J.J.L. ten
Kate. Hem zagen de jongeren als het prototype van de rijmelaar van op onberispelijke
maat gestelde zedenlessen en gelegenheidsverzen die meer blijk gaven van
vakmanschap dan van bezieling of een geëxalteerd gemoed. Zo kon Frederik van
Eeden hem onder het mom van Cornelis Paradijs toespreken als ‘vorst van rijm en
27
maten’. Telkens weer grijpt Kloos naar de figuur van Ten Kate terug als repoussoir
voor het vernieuwende van de schrijvers van Tachtig. In het eerder aangehaalde
interview met d'Oliveira meldt Kloos: ‘En ik las Beets en Ten Kate, en zei in mezelf:
28
“Wat heb ik daar nou toch aan!” Het sloeg niet bij me in’.
Reeds bij het begin van zijn schrijversloopbaan gaf Kloos lucht aan zijn antipathie
voor Ten Kate. Op 5 november 1882 bijvoorbeeld stuurde Kloos een brief naar
Vosmaer met een paar lovende regeltjes over een fragment van diens Nanno dat
de dichter in de dop in manuscript toegestuurd gekregen had. Het compliment luidt:
‘Overigens, pure poëzie, meer dan die dikke dominé ten Kate ooit in zijn hoofd - of
29
in zijn buik heeft gehad!’. We kunnen slechts gissen wat Kloos' reactie zou zijn
geweest op het voorstel dat J.C. de Marez Oyens twee weken na het overlijden van
Jacques Perk aan diens treurende vader schreef: ‘Myn ideaal zou geweest zijn
(ofschoon ik er dadelyk moet byvoegen aan zyne verwezenlijking geen oogenblik
geloofd te hebben), de verzen van uwen zoon aan ten Kate of Beets in handen te
geven met verzoek een keus te doen en met het verlof er desnoods de schaaf hier
30
en daar over heen te trekken’. Het waren net Ten Kate en Beets die Kloos als de
artistieke tegenpool van Jacques Perk beschouwde. Als hij elders deze drie dichters
met elkaar probeert te vergelijken, dan is hij er zich van bewust dat hij voor een
onmogelijke taak staat: ‘Jacques Perk en Beets-ten Kate daarentegen, die kan men
niet tot elkander brengen, om hen te vergelijken: want tusschen de vage
vormeloosheid der nagenoeg altijd in 't abstrakte blijvende verskunst der laatsten
en de plastiek van Perk, gaapt een wijde afgrond, die n.l. tusschen psychische
31
poëzie en koude verzenmaakkunst, waar geen brug over valt te slaan’.
Perk kon overigens wel op enige waardering rekenen van Ten Kate. In december
1880 schrijft hij bijvoorbeeld vol trots aan zijn tante Betsy Perk: ‘In de Letterk. wereld
wordt mijn naam een relletje! Heusch! [...] Hasebroek noemde mij gisteren
collega-poeët [sic], terwijl Ten Kate mij prees en de hand drukte, met de ver-
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zekering, dat ik zoo'n uitstekenden aanlag had en den wensch op voorspoed’. Ook
in een brief aan Carel Vosmaer vermeldde Perk:
Ik beleef niets dan genoegen van die sonnetten. Zelfs Alberdingk prees
ze zeer en las ze op zijn les aan de jonge schilders voor. Voorts vernam
ik middellijk of onmiddellijk goede kritiek van Pierson, Wolff, Doorenbos,
33
ten Kate, de Rop, ten Brink, Hasebroek, van Gorkom enz.
Aanleiding van al die lof was een vijftal sonnetten dat Perk in november 1880
gepubliceerd had in Nederland. Merkwaardig genoeg opende deze reeks nu net
met het bewuste sonnet waarvan de aanvangsregel luidt: ‘Klinkt helder op,
gebeeldhouwde sonnetten’. Naast dit gedicht ‘Aan de sonnetten’ bestond de
publicatie in Nederland uit achtereenvolgens ‘Eratoo’, ‘Die lach’, ‘De afgrond’ en
‘De waterval der beek’. Dergelijke verzen konden dus toch op genade rekenen bij
de oude garde. In zijn condoleantiebrief aan Marie Adrien Perk n.a.v. het overlijden
34
van Jacques heeft Ten Kate het dan ook over de ‘veelbeloovenden Zoon’. Het
bovenstaande laat vermoeden dat het hier gaat om meer dan een conventionele
frase en dat Ten Kate de jonge Perk wel degelijk naar waarde wist te schatten.

5. Gebeeldhouwde
In ieder geval, het vers dat door de jongeren gepropageerd werd als een radicale
ommezwaai in de Nederlandse prosodie bleek door de ouderen dus niet als de
kaakslag te zijn ervaren die men er later van gemaakt heeft. Het is waarschijnlijk
weinigen bekend dat deze regel over de gebeeldhouwde sonnetten zelfs in het door
de nieuwste generatie zo verfoeide tijdschrift De gids met instemming werd geciteerd.
Dit gebeurde in het februarinummer van 1883 en wel in een recensie van niemand
minder dan J.N. van Hall. Dit is dezelfde Van Hall die later de risé werd van de
Tachtigers omdat hij Perks ‘Iris’ voor publicatie in De gids geweigerd had. Ditmaal
is hij evenwel vol lof over de ‘kracht van uitdrukking’ en het ‘meesterschap over den
vorm’ van Perks Gedichten. Nadat hij de twee openingsregels van Perks sonnet
35
heeft aangehaald, bekent Van Hall: zulk een ‘aanhef dwong ons verder te lezen’.
Zoals we reeds zagen, roemde Kloos in zijn vergelijking tussen de verzen van
Perk en die van Beets en Ten Kate de plastiek van de eerste. Daaraan voldoet zeer
zeker het idee van de sonnetten als beeldhouwwerk. Bij een andere gelegenheid
drukt Kloos zich in deze lyrische bewoordingen uit: ‘Dan weer [...] schijnen zij
gehouwen uit koel, wit marmer, met groote slagen, of melkwit albast. Ook dit doet
36
hem onder zijne tijdgenooten alleen staan’. Dit laatste citaat slaat echter niet op
Perks gedichten, zoals de lezer zou kunnen menen, maar verrassend genoeg op
de poëzie van... Carel Vosmaer. Deze opmerking is dan ook neergeschreven in
1887, toen Vosmaer nog onder de levenden was en Kloos' antagonisme nog niet
volledig
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was ontspoord. Lang zou dit overigens niet meer duren. In december 1890, twee
jaar na Vosmaers overlijden, verscheen de eerste afrekening in De nieuwe gids:
‘Vosmaer en de moderne Hollandsche literatuur’ waarin nauwelijks een spaander
wordt heelgelaten van Vosmaers verdiensten als dichter-criticus. In een voetnoot
bij het artikel vinden we voor de eerste maal de bewering dat Vosmaer ‘den regel
“Klinkt helder op, gebeeldhouwde Sonnetten! [sic]” veranderen wou in: “Bezielt en
37
streelt”’. Inmiddels weten we dat Kloos in 1908 hier nogmaals en met veel zwaarder
38
kritisch geschut de aandacht op zou vestigen.
Het beeld van de ‘gebeeldhouwde sonnetten’ werkte kennelijk inspirerend. In zijn
inleiding bij de Gedichten van Perk maakt Kloos gebruik van een verwante plastische
39
metafoor als hij het sonnet vergelijkt met ‘een attische zuilenrij open en helder’.
Het ‘helder’ van Kloos slaat dan wel op de klare lijnen en harmonische proporties
van het sonnet. In dit opzicht verschilt het dus van Perks ‘helder’ dat een auditieve
40
kwaliteit aanduidt: ‘Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten’. Door de confrontatie
van deze twee uitspraken waarin het woordje ‘helder’ aan een verschillend zintuig
appelleert, worden we meteen attent gemaakt op een moeilijkheid in Perks regel.
Inderdaad, het blíjft een ietwat vreemd beeld, dat helder klinken in combinatie met
41
gebeeldhouwd. Vosmaer kon dit vers weliswaar prijzen als een ‘meesterlijken
greep’ waarin ‘den dubbelen aard van het sonnet [is] uitgedrukt: zijn muzikalen en
zijn plastieschen aard’, toch lijkt de regel niet helemaal zuiver gezien, om een
42
typische Tachtigerfrase in de mond te nemen.
Ook Kloos heeft zich dat gerealiseerd. Zijn commentaar in dit verband is een mooi
staaltje van hoe hij met twee gewichten woog als het erop aankwam het streefdoel
van de jongeren te contrasteren met dat van de vorige generatie. Perks beeldspraak
werd op de volgende manier gerechtvaardigd: het ‘“klinkt helder op” in verband met
“gebeeldhouwd” doet denken aan de Memnonszuilen der Oudheid, die
gebeeldhouwde steenen waren, en gezegd werden geluid te geven, zoodra de zon
43
erop scheen’. Dit is een verklaring waarmee de lezer vrede zou kunnen nemen,
ware het niet dat Kloos veel minder tolerant was geweest toen hij bijna een
kwarteeuw vroeger de bundel Aya Sophia van H.J.A.M. Schaepman had besproken
in De nieuwe gids. Toen had Kloos zich mateloos geërgerd aan het feit dat
Schaepman enige kerkzuilen een lofzang had laten zingen op de wijsheid van God.
Kloos schrijft:
[N]eem nu een enkele zuil. Dan kan men zich voorstellen, dat die zuil
trotsch rijst, gewillig zijn last draagt, trouw op wacht staat, doch dat een
zuil... zingt? Och, kom! Wát is er in een zuil, dat bij mij die impressie te
voorschijn zou kunnen roepen? Ik zou even goed kunnen beweren, dat
een zuil zit te bitteren of in een koets met twee paarden naar den
44
schouwburg rijdt.
Een zingende zuil ziet Kloos als het summum van absurditeit en als symptomatisch
voor het ondermaatse niveau van het gevestigde literatuurbedrijf in Nederland. Deze
bekende kritiek van Kloos krijgt er echter een nieuwe dimensie bij als we die
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in verband brengen met het Perksonnet. Dit wordt duidelijk als we in onze analyse
ook een andere passage uit de bespreking betrekken waarin Kloos een paar verzen
aanhaalt uit Aya Sophia die hij ‘zeer verdienstelijk’ vindt. Curieus is nu dat die verzen
Schaepmans beeldspraak even wel onderbouwen als Kloos' latere rechtvaardiging
van de ‘gebeeldhouwde sonnetten’ van Perk. De bewuste regels die Kloos aanhaalt
zijn:
Van Memnons beeld ging eens de aloude sage,
Dat bij den kus van 't jonge morgenrood
Den marmren mond een trillend weeke klage,
45
Als 't breken van een gouden snaar ontvlood.

Dat Perk in zijn regel speelt met de etymologie van het woord ‘sonnet’ als hij zijn
gedicht laat opklinken, is een toegevoegde waarde, maar niettemin is de combinatie
gebeeldhouwd-klinken van dezelfde orde als Schaepmans zuil-zingen. Kennelijk
golden voor de poëzie van Perk dan toch andere evaluatiecriteria.
Dat de breuk tussen Perk en de vorige generatie veel minder abrupt was dan
door Kloos en de zijnen werd gesuggereerd wisten we al langer, maar bij een
aandachtige lectuur van de beschikbare documenten blijft toch telkens weer
verrassen hoezeer men zijn literaire standpunten door ideologische factoren liet
leiden, zelfs als daarmee het eigen discours in belangrijke mate ondermijnd werd
door inconsequente uitspraken. Een enkele criticus zoals Heyting, met wiens artikel
ik deze bijdrage heb ingezet, probeerde een tegenstem te laten horen.
Laatstgenoemde was zelfs zo vermetel te beweren: ‘Ten Kate dichtte een half
honderdtal sonnetten, welke een overgang vormen naar Jacques Perk; die zelfs
46
een regel letterlijk van hem overnam: “Het is of al de lucht melodisch wordt”’. Door
de verdraaiingen van Kloos, zijn halve waarheden en hele leugens werd de afstand
tussen de avantgarde, waartoe in hun optiek ook Perk behoorde, en de conventionele
dichters artificieel groter werd gemaakt dan die in feite was.

6. Sonnetten
Hoewel bovenstaande conclusie bekend mag heten, is de invloed van dit vertekende
beeld nog steeds aanwijsbaar in de moderne literatuurkritiek. In zijn lezenswaard
artikel ‘Het geheim van het sonnet’ uit 1996 gaat Gert de Jager in op de literaire
innovaties van de Tachtigers, vooral zoals die tot uiting kwam in hun voorkeur voor
het sonnet. In navolging van Kloos en de zijnen worden de tegenstellingen tussen
de oude en nieuwe generatie in zijn bijdrage op de spits gedreven. Hij stelt
bijvoorbeeld: ‘er was iets met het sonnet dat Ten Kate en de zijnen een rood waas
47
voor de ogen bezorgde’. Het klopt dat Ten Kate een beroemd geworden spotdicht
op het sonnet heeft geschreven, maar dat dateert van het begin van de jaren
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1840. Ondanks zijn veronderstelde afkeer van het sonnet, was de dominee-dichter
blijkbaar niet te beroerd veertig jaar later Jacques Perk met zijn klinkdichten te
feliciteren. De Jagers stelling moet dus genuanceerd worden, zeker als we beseffen
dat Ten Kate zelf een vijftigtal sonnetten op zijn palmares heeft staan, zoals Heyting
in zijn bijdrage heeft opgemerkt.
Voorzeker had de negentienjarige Albert Verwey gelijk toen hij in het eerste
nummer van De nieuwe gids zijn artikel over Shakespeares sonnetten als volgt
besloot: ‘Ik heb dit opstel geschreven om [...] zóó te vertellen, wat sonnetten zijn,
dat het makkelijk wordt te weten hoe men sonnetten kritiseert. Hollandsche dichters
48
en critici hebben herhaaldelijk getoond, dat zij het een begrepen noch het ander’.
Het was echter niet zozeer tegen de vorm van het sonnet als wel tegen de inhoud
ervan dat vele contemporaine critici voorbehoud maakten. Het verdient aanbeveling
om zulks nog eens bondig uiteen te zetten. Zo schrijft Holda (pseudoniem van A.F.J.
Clant van der Mijll-Piepers) in 1886:
Niet tegen sonnetten als zoodanig evenwel heb ik bezwaar, maar wel
tegen de mijmerzieke richting [...] der nieuwere letterkunde. Zoo heeft de
Nieuwe Gids ons enkele sonnetten gebracht waarbij men zich afvraagt,
of de dichter wel ooit recht wakker wordt, zoo vaag en schimmig zijn alle
49
beelden daarin [...].
Als de criticus J.N. van Hall, onder de schuilnaam Fortunio, de nieuwbakken poëzie
van Tachtig wenst te persifleren in De gids, dan doet hij dit met twee ‘Moderne
sonnetten’. Het venijn zit mijns inziens niet in het woord ‘sonnetten’, maar wel in het
‘Moderne’ dat blijkens de openingszin van het eerste persiflerende gedicht ook
gelijkgesteld wordt aan die ‘mijmerzieke’ exponent waar Holda zich zo aan ergerde:
‘Ik droomde dat ik droomen zou een droom, / Een droomenreeks vol zoete
50
'erinneringen’. Hier wordt minder gespot met het genre van het sonnet als wel met
de inhoud die als sonnet is vormgegeven. Zoals hierboven vermeld, is Van Hall de
geschiedenis ingegaan als degene die Perks ‘Iris’ ongeschikt achtte voor publicatie
in De gids. Een zinssnede uit de vaak aangehaalde weigering is in de context van
mijn betoog van veel betekenis: ‘Hetgeen ik vroeger van U las, vooral de eerste
Sonetten [sic], die van U in “Nederland” werden opgenomen, deed mij wenschen
dat ook ons tijdschrift te eeniger tijd in de gelegenheid zou zijn aan een proeve van
51
Uw talent een plaats te verleenen’. Wat men wel eens over het hoofd ziet als men
het heeft over Van Halls afkeurende reactie, is dat hier met duidelijke instemming
naar het handvol klinkdichten verwezen wordt waarmee Perk had bijgedragen aan
Nederland, een reeks die nota bene geopend werd met het beroemde ‘Aan de
sonnetten’. Van een afkeer voor het sonnet als literaire vorm of voor de publiekelijk
beleden sonnettencultus van de jonge dichter is in Van Halls brief niets te
52
bespeuren.
Later zal Van Hall zich dus wèl keren tegen het mijmerzieke element in Kloos'
sonnetten. Die ergernis gold ook Albert Verweys debuut Persephone en andere
gedich-
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ten (1885). De woordkeuze van Van Halls kritiek klinkt ons heel vertrouwd in de
oren: ‘Is het denkbaar dat iemand, die klaar wakker is, en gelijk onze dichter in
Persephone, voor poetische [sic] beelden en tafereelen den smaakvollen kunstvorm
weet te vinden, zooveel onzinnigs, zoveel baroks, zooveel onverstaanbaars bij
elkaar weet te brengen als hier in de sonnetten en kleinere gedichten geschied
53
is?’. Om terug te keren naar Kloos: ook in het larmoyante karakter van diens verzen
vond de redacteur van De gids een dankbaar onderwerp voor spot:
Ik schrei en schrei steeds voort, mijn oogen moê.
En de oorzaak van mijn bitter groot verdriet
Weet ik, rampzalige! gelukkig niet; 54
Want wist ik 't, 'k schreide harder nog dan 'k doe.

Met de vertolking van zijn allerindividueelste emoties wist Kloos de critici niet altijd
even hard te boeien. Zijn excessief geachte Weltschmerz en dromerigheid werden
eveneens op de korrel genomen in het na twee afleveringen ter ziele gegane Braga
redivivus: ‘De loome lustloosheid van mijne ziel / Waarin ik dommeldroom vol
55
land'righeid’. De renaissance van het sonnet kon echter wel op enige instemming
rekenen. In De portefeuille verscheen bijvoorbeeld een bijdrage van hoofdredacteur
Taco de Beer waarin Kloos' inleiding bij de Gedichten van Perk ‘een keurige
esthetische studie over het wezen der poëzie en de beteekenis van het sonnet’
56
wordt genoemd. Nogmaals: hoewel hun aandacht voor de vorm door sommigen
als een affectatie werd afgedaan, waren het vooral woordkeuze en stof van de
Tachtigers die werden gekarikaturiseerd en aangevallen, niet zozeer hun voorliefde
voor het sonnet als genre.
Men zou kunnen stellen dat reeds vóór de publicatie van het eerste nummer van
De nieuwe gids in oktober 1885, het pleit in belangrijke mate beslecht was. In de
periode 1883-1885 verschenen immers naast Verweys artikel over het sonnet en
de sonnetten van Shakespeare drie andere belangrijke beschouwingen over deze
dichtvorm. Daarin wordt het klinkdicht als een bijzonder geacheveerde lyrische vorm
57
besproken. Tekenend is dat E.J. Irving haar studie over het sonnet in De bibliotheek
van 1883 inzet met Perks ‘Aan de sonnetten’, dit is minder dan een jaar na het
verschijnen van de bundel Gedichten. Nadat ze het sonnet helemaal heeft
aangehaald, leidt Irving haar bespreking op de volgende wijze in: met dit gedicht
heeft de dichter getoond te zijn ‘den zich ontwikkelenden profeet van een nieuw
58
kunstgeloof, den apostel van een nieuwen kunstdienst’. Het heldere opklinken van
dit ene sonnet werd klaarblijkelijk gezien als de klaroenstoot die een volslagen nieuw
letterkundig tijdperk had aangekondigd. Als De nieuwe gids in 1931 een
jubileumnummer uitbrengt dat geheel aan Jacques Perk is gewijd, dan is het geen
toeval dat dit specifieke vers verschillende malen opduikt. Twee voorbeelden: Hélène
Swarth droeg bij met een poëtisch huldeblijk, waaruit ik het volgende citaat licht:
‘Sonnetten, kleine, parelreine zangen, / Gelijk Petrarca voor zijn Laura dichtte, /
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Hebt gij gebeeldhouwd in uw zielsverlangen’. De Afrikaanse bijdrage ‘Jacques
Perk en Lamartine’ van J.F. Marais in hetzelfde jubileumnummer bevat in de
openingsalinea deze variatie: ‘Soos Petrarca sy hartstogtelike liefde vir Laura uit in
die sonnet, bring Perk ons sy lied van liefde en smart in sy “gebeeldhouwde
60
sonnetten”’. Zo liet men Perks hulde aan het sonnet op zichzelf terugplooien door
er een hulde van te maken aan de grote innovator zelf en al waar hij symbool voor
stond.

7. Klinkt helder op (ii)
Vier jaar na Perks dood lieten Kloos en Verwey onder het pseudoniem Guido de
dichtbundel Julia: een verhaal van Sicilië verschijnen. De bedoeling van deze
inderhaast ineengeflanste publicatie was de onbevoegdheid aan te tonen van het
gevestigde recensentendom. De valstrik lukte slechts gedeeltelijk, hoewel Kloos en
Verwey - althans in het openbaar - hun onderneming over de gehele lijn geslaagd
61
achtten. In de voorzang waarmee de bundel opent, kan men iets bespeuren van
de nieuwe letterkundige ontwikkelingen. Guido schampert: ‘Wel menig waagt in
62
klinkende sonnetten, / Andre Marini, met de taal te spelen’. Aldus werd het sonnet
ex negativo gepromoot als een exponent van de avant-garde die radicaal met het
verleden wenste te breken.
Perks oeuvre werd ook door de bezadigde Vosmaer, en dit in weerwil van Kloos'
latere mededelingen, als zulk een breuk met het verleden gezien. Dit bewijst zijn
voorrede bij Perks Gedichten waarin hij zich laat meeslepen door zijn enthousiasme
voor deze nieuwerwetse poëzie: ‘Hier [in “Mathilde”] worden nieuwe snaren
63
gespannen en zelden gehoorde tonen aangeslagen’. Het was nog even wachten
tot 1889 op die beroemde ‘nieuwe lente’ van Gorters Mei, maar het nieuwe geluid
was er dus in elk geval al wel. Zo kon met een gerust gemoed gesteld worden dat
met Perk de moderne Nederlandse letterkunde een aanvang had genomen. ‘Klinkt
helder op’: De Raaf noemde het eerste woord van het vers een slag in het gezicht
van de schoolse metriek. Men vond de regel zo opmerkelijk dat hij keer op keer
geciteerd werd in studies over de Nederlandse versleer. Achilles Mussche
bijvoorbeeld haalt het vers niet minder dan vier keer aan in zijn Nederlandse poëtica
64
uit 1948. De eerste maal gebeurt dit onder het veelzeggende kopje: ‘De strijd van
Tachtig’. Het ‘Klinkt helder op’ was niets anders dan Perks ‘te wapen’ geweest tegen
de gevestigde literatoren van zijn tijd. Zo innig raakte dit vers verweven met het
begrip van Tachtig zelf dat Louis Couperus er in 1919, naar aanleiding van Kloos'
zestigste verjaardag, niet voor terugschrok Perks vers op de jubilaris te betrekken.
Couperus heeft steeds, naar eigen zeggen, aan Willem Kloos gedacht van ‘de lang
verleden tijden af, dat zijne eerste verzen in den Nederlandschen Spectator
verschenen tot de latere jaren, toen ik zijne “gebeeldhouwde” en daarbij zoo innig
doorvoelde, doorleefde, bezielde sonnetten in majestueuzen bundelvorm las en
65
herlas’.
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Uit deze en andere reacties blijkt dat zich opvallend snel een concensus heeft
gevormd waarbij de openingsregel van Perks bekendste sonnet metonymisch
gebruikt kon worden om te verwijzen naar alles waarmee de literaire omwenteling
uit die dagen geassocieerd werd. Wanneer we Perks sonnet, en dan meer bepaald
de openingsregel ervan, inderdaad zien als het begin van de ‘Beweging van Tachtig’,
zoals Kloos en velen na hem ons willen doen geloven, dan is de hele beweging
echter meer dan twee decennia vroeger begonnen. In 1858 immers verscheen een
‘liedeken’ waarvan hier een deel uit de eerste strofe volgt:
- Klinkt helder op, mijn snaren! Zou daar wel iets zoo wonder zijn
Als 't hartjen van een Maagdelijn
Van even achttien jaren?

De uniciteit die Kloos en velen na hem aan Perks regel toekenden, blijkt plots heel
relatief. ‘Klinkt helder op, mijn snaren!’: hier vinden we verenigd de vernieuwende
prosodie die men later zo in Perk zou bewonderen alsook de nieuwe snaren die
Vosmaer in ‘Mathilde’ hoorde klinken. Tachtig zelf, alsook latere generaties, vonden
in de frase ‘Klinkt helder op’ het symbool voor de als radicaal aangevoelde breuk
met de dichtpraktijk van een vorig geslacht. Dat dit niet meer is dan een construct
blijkt uit de zonet geciteerde regels. Wie was nu de auteur van zulk ‘modern’
geschrijf? Wie permitteerde zich reeds in 1858 een dergelijke ‘slag in het gezicht
van schoolsche metriek’, om De Raafs woorden te gebruiken naar aanleiding van
Perks ‘Klinkt helder op’? Kortom: wie is deze proto-Tachtiger die hier in een
‘Maagdelijn’ zijn Mathilde heeft gevonden? Het blijkt voorwaar geen onbekende.
Het bovenstaande vers is aan de pen ontvloeid van een negenendertigjarige die
spoedig zou uitgroeien tot een der populairste dichters van de negentiende eeuw.
Het was een dichter die ook in de Tachtigerbent bij herhaling ter sprake kwam. In
de moderne anthologie van Aarts en Van Etten met de bekendste gedichten uit de
66
Nederlandse literatuur is ook hij met een sonnet vertegenwoordigd. Zijn naam:
67
Jan Jacob Lodewijk ten Kate.
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‘Het steigeren van de paardvrouw’
Over Penthesileia van Hendrik Marsman
Jos Van Thienen
Inleiding
De mythische strijd van de Amazonen tegen de Grieken was in de kunst van de late
e

19 eeuw een geliefkoosd thema. Deze heroïsche tweestrijd stond symbool voor
het conflict tussen de seksen, dat toen in alle hevigheid woedde. De manhaftige
Amazonen werden voorgesteld als tegennatuurlijke wezens. Zij werden vereenzelvigd
met de strijdlustige vrouwen die zich op dat ogenblik mengden in de strijd voor
kiesrecht, de blauwkousen of suffragettes. Het lijkt wel een universeel gegeven dat
telkens wanneer de man zich bedreigd en aangetast voelt in zijn mannelijkheid, zijn
vrees en afkeer zich kant tegen het wezen van wie het gevaar uitgaat. De vrouw
verschijnt dan als mannenschrik: vreemd, angstaanjagend, ontaard of zelfs
bespottelijk. Vooral haar overmatige mannelijkheid komt in beeld. De angst van de
man zet zich vast op het type van de mannelijke vrouw, dat vaak wordt aangeduid
met het Latijnse leenwoord virago. Maar of we haar nu virago noemen, kenau,
mansfelder, butch of noem maar op, het maakt weinig uit, want in elk van die gevallen
wordt de vrouw teruggefloten. Het schrikbeeld van de manvrouw dient inderdaad
maar al te vaak het behoud van het traditionele rollenpatroon en, in samenhang
hiermee, het onderscheid tussen de geslachten. Ook de mythische Amazonen laten
zich inpassen in dit plaatje.
In de Nederlandse literatuur kennen we het Amazonenmotief onder meer van het
gedicht ‘Penthesileia’ van Karel van de Woestijne. Hij begon aan dit lange epische
vers in 1914, voltooide het in 1924 en nam het dat jaar op in de bundel Zon in den
rug. ‘Penthesileia’ is het laatste van zijn zogenaamde interludische verzen. Het
beschrijft het heroïsche duel tussen de Amazonenkoningin Penthesileia en haar
rivaal Achilles. Hun tweespalt is een geprojecteerde weergave van de innerlijke
verdeeldheid in de figuur van Penthesileia. Anders van opzet is het gedicht
‘Penthesileia’ van Hendrik Marsman. Het werd voor het eerst gepubliceerd in het
1
najaarsnummer van De Gids , enkele maanden nadat het Penthesileiagedicht van
Van de Woestijne het licht had gezien (1 juli 1924), en in 1925 opgenomen in zijn
tweede dichtbundel, Penthesileia. Hoewel Marsman mogelijk beïnvloed werd door
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Van de Woestijne, wijst niets in die richting . Marsman brengt een lyrische evocatie
van het dualisme in de manvrouw Penthesileia. De Amazonomachie of het conflict
tussen Grieken en Amazonen (cq. Achilles en Penthesileia) is niet langer het
kerngegeven; de machtsstrijd tussen de seksen wordt niet op het slagveld
uitgevochten. De dichter zet een stap opzij van de literaire en iconografische
voorstellingen uit de antieke cultuur, waarin de rivaliteit tussen Grieken en Amazonen
centraal stond, en concentreert zich volledig op zijn hoofdpersonage, Penthesileia.
Bij het portretteren van deze krijgsvrouw liet hij zich inspireren door de schilderes
3
Charley Toorop, met wie hij in 1924 een kortstondige relatie had. ‘Charley was’,
noteert Marsmans biograaf Jaap Goedegebuure, ‘als mens en als kunstenaar, van
het potige type, wat inhield dat ze graag in gezelschap van mannen verkeerde en
4
dat niet om zich aan hen te onderwerpen, maar juist om zich met hen te meten’ .
Zijn muze bracht hem ook tot het schrijven van enkele andere gedichten, die een
plaats kregen in de bundel Penthesileia. Meer dan waarschijnlijk resulteerde het
einde van hun liefdesavontuur bovendien in een poëtische prozatekst met dezelfde
titel, die verscheen in 1926. De realiteit van hun liefdesverhouding is hierin echter
5
volledig uitgekristalliseerd tot literatuur. Ook is het hybride karakter van de
Amazonenkoningin nog wat meer aangezet. Marsman laat haar versmelten met
haar ruin tot ‘méér dan één lichaam’ en ‘meer dan één bloed’: ‘Zij waren, paard en
vrouw, volbloed en amazone, één wil, één orde, één macht’ (186). Op deze wijze
verbindt hij de Amazonomachie met een ander populair thema uit de Griekse
mythologie, namelijk de Centauromachie of de strijd van de Grieken tegen de
centauren.
Terwijl het begrip Amazone vaak een negatieve gevoelswaarde heeft, zoals in
de inleiding al is aangestipt, krijgen we nergens de indruk dat Marsmans koningin
6
door haar masculiene en dus tegennatuurlijke aard een bedreiging vormt voor de
man. De auteur plaatst haar daarentegen op een voetstuk dat nagenoeg even hoog
is als dat van de stille knaap uit zijn kosmische gedichten of van de virgo. In zijn
uitbeelding van Penthesileia geeft hij zowel expressie aan het ideaal van het
androgyne (in de zin van een harmonieuze verzoening van de geslachten) als aan
de onmogelijkheid om dit ideaal te verwezenlijken in de fenomenale wereld. Die
gespletenheid zou te maken kunnen hebben met de sterk binaire wereld- en
maatschappijoriëntatie van de dichter. In zijn teksten drukt hij weliswaar het verlangen
uit naar eenheid en integratie, maar laat hij desondanks het onderscheid
overheersen: man boven vrouw, zuiverheid boven zinnelijkheid, lichaam boven ziel,
koele distantie boven vervloeien.
Indien we de mythe opvatten ‘als de uitdrukking van en de bemiddeling tussen
exclusieve binaire categorieën waarmee de menselijke geest tracht orde te scheppen
7
in de chaos van het leven’ dan kunnen we de mythische verhaalelementen lezen
als een metafoor voor het conflict binnen het hoofdpersonage. Concreet speelt het
conflict zich af tussen de polaire tegenstellingen man/vrouw en mens/dier. Een
structuralistische benadering, die vooral oog heeft voor zulke oppositieparen, moet
zichtbaar maken hoe Hendrik Marsman mythologische en

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

177
symbolische elementen heeft gebruikt om de psychologie van zijn Penthesileia
aanschouwelijk voor te stellen en te verdiepen. Deze leeswijze laat mij toe te
onderzoeken hoe traditioneel als feminien en als masculien bestempelde krachten
zich tot elkaar verhouden in Marsmans representatie van deze hybride vrouw in zijn
prozagedicht ‘Penthesileia’.

Ambiguïteit van het Amazonenmotief
Alhoewel de mythische Amazonen in de loop van de tijden op verschillende manieren
zijn getypeerd en getaxeerd, levert de algemene deler van betekenissen toch vooral
het beeld op van autonome, seksueel ambivalente wezens, in wie vrouwelijkheid
gepaard gaat met strijdbare mannelijkheid. Wanneer het mannelijke en het
vrouwelijke zonder een spoor van spanning of conflict worden verenigd, hebben we
te maken met de Amazone als holistisch of harmoniemodel. Met de term
harmoniemodel bedoel ik dat de wezensaspecten (man/vrouw) samen een
geïntegreerd of althans een uitgebalanceerd geheel vormen. Volgens de overlevering
amputeerden de Amazonen hun rechterborst om hun boog beter te kunnen hanteren,
waardoor hun tors half mannelijk en half vrouwelijk werd. De Amerikaanse feministe
Camille Paglia interpreteert dit als een vorm van (de seksen overstijgende)
8
geslachtloosheid. Op dezelfde manier ziet ze in de uitbeeldingen van Amazonen
met één ontblote borst, die in de iconografie van de oudheid geregeld voorkwamen,
een weerspiegeling van het holistische androgynie-ideaal.
In veel gevallen zorgt het doorbreken van de traditionele geslachtsstereotypen
echter voor een verwarrende, zelfs conflictueuze combinatie van mannelijkheid en
vrouwelijkheid. Dit geeft dan aanleiding tot de uitbeelding van de Amazonen als
oppositiemodel. Er kan klemtoon liggen op heterogeniteit, onevenwicht, hypertrofie,
scheiding, dominantie en ironie. In de visie van de jungiaanse psychiater June Singer
verloochenen de Amazonen hun vrouwelijke aard en identificeren ze zich met het
9
masculiene machtsaspect. Tegelijkertijd kanten ze zich tegen de masculiene kracht
door te pogen die te overtreffen. De gordel die de Amazonenkoningin Hippolyte
draagt, een geschenk van haar vader Ares, is voor Singer een symbool van haar
kuisheid en van haar weigering om de masculiene en feminiene elementen van
haar natuur met elkaar samen te smelten.
Het harmonische beeld van de Amazonen, dat onder meer verdedigd wordt door
Camille Paglia, steunt gedeeltelijk op de hypothese dat de naam zou zijn afgeleid
van het Griekse a-mazos (zonder borst), een betekenis die een verzoening
suggereert van de Amazonen met hun mannenrol. Wetenschappelijk berust deze
veronderstelling op geen enkele grond, evenmin als andere etymologische
verklaringen. De herkomst van de naam Amazonen stelt ons voor een raadsel. Met
Josine Blok neem ik aan dat hij niet van Griekse oorsprong is, maar dat hij zich
morfologisch heeft aangepast aan het Griekse taaleigen. Ook sluit ik me aan bij
haar con-
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clusie dat ambiguïteit inherent is aan het mythologische begrip Amazonen. Ze
baseert zich hiervoor op een linguïstische analyse. Volgens haar verwijst het begrip
niet specifiek naar vrouwen, maar duidt het in zijn pluralisvorm op een volk dat ten
minste voor een deel uit mannen bestaat. Dit gegeven contrasteert met de
semantische inhoud, want volgens de overlevering waren de Amazonen vrouwen.
Door de spanning tussen de verwachtingen die het woord morfologisch oproept en
zijn traditionele semantische waarde ontstaat aldus een taalkundige ambiguïteit.
De verwarring wordt nog in de hand gewerkt door de combinatie met het Griekse
epitheton antianeirai, gewoonlijk begrepen als gelijk aan mannen maar ook
geïnterpreteerd als tegenstander van mannen. De formule Amazones antianeirai
komen we voor het eerst tegen in de Ilias van Homerus, waarin ook het woord
11
Amazonen voor de eerste maal in de geschiedenis in geschreven vorm opduikt.
Het is een opvallend feit dat dit epitheton een vrouwelijke uitgang aanneemt, waar
volgens de regels van het Grieks voor mannen en vrouwen een mannelijke uitgang
op zijn plaats is. De aanwezigheid van antianeirai in de formule neemt op grond van
morfologische kenmerken de twijfels weg over de vrouwelijkheid van de Amazonen.
Daar staat tegenover dat het adjectief op een andere manier de geslachtelijke
dubbelzinnigheid mee bewerkstelligt. Semantisch accentueert het immers de
mannelijke component: wanneer de Amazonen de gelijken van mannen willen zijn,
moeten ze zich ook van hun mannelijke kant tonen, waardoor ze de traditionele
rollenscheiding verstoren. Een samenleving die uitsluitend uit vrouwen bestaat,
representeert overigens ook zonder die gelijkschakeling een omgekeerde orde.
We mogen dus stellen dat de confrontatie van de woordvorm met de semantische
inhoud een uiterst boeiend maar complex beeld oplevert, waarover Blok oppert dat
‘het scheppen en handhaven van een zo intens ambigu beeld alleen in het mythische
imaginaire voorstelbaar is. In de verwerking van het Amazonenmotief kunnen we
verschillende manieren zien, waarop de Grieken deze ambiguïteit vorm hebben
12
gegeven.’ Deze gedachte bezorgt mij een overstapje naar de problematiek die in
dit artikel aan de orde is, namelijk: op welke manier heeft Hendrik Marsman in zijn
uitbeelding van de mythe gestalte gegeven aan de seksuele ambivalentie van
Penthesileia? Slaagt zij erin het dualisme te beheersen? Of met andere woorden:
houdt het ideaal dat zij vertegenwoordigt stand als holistisch concept? Om een
antwoord te geven op deze vragen heb ik mij georiënteerd op het prozagedicht,
omdat het hybride karakter van de Amazonenkoningin hier het sterkst op de
voorgrond treedt, maar ook omdat zij zich meer dan haar lyrische tegenhanger
beweegt op de as van eenheid versus oppositie.

Theriomorfe androgynie
In zijn beschrijving van Penthesileia alludeert Marsman op de paardvrouwvan
13
Heinrich von Kleist en knoopt hij aan bij een traditie van theriomorfe voorstellingen
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(d.w.z. voorstellingen in de gedaante van een dier). Deze traditie vond haar oorsprong
in het klassieke Griekenland en vormde spoor naar de Engelse renaissance en
e

vervolgens naar de 19 eeuw in Frankrijk en Duitsland. Ten tijde van het
decadentisme, met zijn voorkeur voor het dubbelzinnige, was de centaur een geliefd
14
beeld, evenals de slang en de sfinx, om maar die te noemen. De gedeeltelijk
animale natuur van de centaur fungeerde als symbool van natuurlijkheid en dierlijke
kracht, maar eveneens van bedreigende seksualiteit. Hinterhäuser trekt een parallel
e

met de in de 19 eeuw even populaire gestalte van de hermafrodiet:
Während sich im Hermaphroditen eine Summierung der Potenzen beider
Geschlechter realisiert, erfüllt sich im Kentauren exemplarisch die
wechselseitige Potenzierung von Mensch und Tier, die Einheit von Kraft
15
und Erkenntnis in der gleichen, mehr-als-menschlichen Person.
Terwijl Hinterhäuser nog een duidelijk onderscheid handhaaft tussen beide
categorieën, beschouwt Dirikx de centaur en de hermafrodiet (androgyn) als
synonieme symbolen, aangezien androgynie kon worden opgevat als ‘een vereniging
waarin niet alleen mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar ook menselijkheid en
dierlijkheid (men denke aan de Femme fatale / Sfinx, of aan de centaur) niet opgingen
in een synthese, maar min of meer vijandig samengingen in een soort
16
monsterverbond’ ; Dijkstra ziet in de populaire uitbeelding van de centaur en de
sater in de kunst van het fin de siècle dan weer de symbolische weergave van
feminiene mannen, namelijk van mannen met een dierlijke want vrouwelijke natuur,
‘who had not participated in the great evolutionary spiral, who had been content to
17
be coddled in the bosom of effeminate sensuality’.
Het mythologisch bewustzijn laat gewoonlijk weinig gelegen aan een strakke
classificatie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het fabelwezen in de
gedaante van een dier ook andere tegenstellingen kan belichamen dan die tussen
beest en mens. Bovendien kunnen animale kenmerken symbool staan voor een
androgyne natuur. Door zijn tweevoudige aard representeert het mythische half-dier
een band tussen individuen. Zo kan het worden gerelateerd aan de androgyn. Wat
beide voorstellingen aan elkaar verwant maakt, is de specifieke betekenis van hun
allegorisch karakter. Het gaat hier namelijk om zeer concrete representaties van
erotische verbondenheid of, in de woorden van Tiffany, van de ‘submission of the
gendered individual to a double-gendered (and thus genderless) whole, representing
18
sexual relationship between individuals’ . Op dezelfde lijn zit de seksuele omgang
met dieren. De androgyn, of het nu is in zijn menselijke of dierlijke (theriomorfe)
gedaante, bemiddelt tussen categorieën en versterkt aldus de symboliek van
seksuele gelijkmaking. Omdat hij een tussenpositie bekleedt (man noch vrouw, dier
noch mens - of ook: man én vrouw, dier én mens) wekt hij associaties met alles wat
intermediair is, zo ook met amfibieën. Bij auteurs uit de antieke oudheid, maar
eveneens bij William Shakespeare en andere renaissancisten, treffen we veel van
deze allegorische intermedia aan. Tot zulke metaforen behoren bijvoorbeeld beel-
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den van dolfijnen, die tijdens de renaissance nog tot de amfibieën werden gerekend,
en van gehoornde en gehoefde dieren, met inbegrip dus van de centaur.
Uit het citaat van Hinterhäuser kunnen we opmaken dat de centaur het louter
menselijke overstijgt. De stelling dat het mythische monster meer-dan-menselijk is,
wordt echter niet door iedereen gehuldigd, dat is hoger al gebleken. Toch
interpreteren veel onderzoekers de dubbelheid van het halfdier of amfibisch wezen
als bovennatuurlijk of goddelijk. Tiffany noemt het mythische monster ‘more than
19
an individual man or woman’ en ‘semidivine’. Van deze transcendente, goddelijke
natuur was ook Simon Vestdijk overtuigd. In een brief naar aanleiding van een
vraaggesprek over zijn roman Aktaion onder de sterren (1941), een van de weinige
Nederlandstalige literaire werken met een centaur (Cheiron) in de hoofdrol, liet hij
zich in positieve zin uit over de combinatie man/paard. Hij schreef dat het een
symbolische uitdrukking was van ‘het “dubbele”, of de totaliteit, die het goddelijke
kenmerk is bij uitnemendheid, en die Cheiron nog beter belichaamt dan welke god
20
ook (afgezien misschien van Apollo en Dionysos, latere gestalten)’.
Wendy Doniger O' Flaherty, auteur van een godsdiensthistorische studie over
mythische dieren en androgynen in Indo-Europees perspectief, stelt dat figuren die
categorieën overstijgen of ertussen bemiddelen, gewoonlijk geheiligd zijn in een
21
positieve of negatieve zin. Dit wil zeggen dat we ze respectievelijk ervaren als
positieve coincidentia oppositorum of als een slechte demon. In de volgende
paragraaf ga ik dieper in op de morele waardering die Marsman toekent aan de
vrouwelijke androgyn.

Geperverteerde vrouwelijkheid
Uit de diverse interpretaties komt de centaur tevoorschijn als een ambivalent
mythologeem. Een poging om de paardvrouw Penthesileia bij Marsman te duiden
kan hier niet achteloos aan voorbijgaan. Voor een goed begrip van Marsmans visie
is het beslist interessant te weten dat de auteur zijn paardvrouw-symboliek heel
bewust hanteerde. Het tweede deel van zijn prozagedicht ‘Penthesileia’, onmiddellijk
volgend op de versmelting van paard en Amazone, opent hij namelijk met de
beschouwing: ‘Maar ik vrees, dat gij die dit leest, geen beelden verstaat en ik zal
[...] mijn toevlucht moeten nemen tot een meer abstracte bespiegeling’ (186). Met
deze uitlating suggereert hij dat hijzelf, in tegenstelling tot menig lezer, wél vertrouwd
was met symbolentaal in het algemeen en met de symboliek van het paard in het
bijzonder. Een symbolisch-mythologische lezing van zijn prozagedicht ligt dus voor
de hand.
Het paard wordt algemeen beschouwd als een fallisch dier. Op basis van die
connotatie kunnen we een verbinding leggen met de zon, het centrale beeld in
Marsmans metaforiek uit zijn beginperiode. Het stijgen en dalen van dit hemellichaam
kan immers met de fallus worden geïdentificeerd. Bovendien is ‘zonne-
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paard’ een begrip uit de Indo-Europese mythologie en gebeurt het ook in Marsmans
poëzie dat beide betekenaars een metaforische relatie aangaan met elkaar: in het
gedicht ‘Berlijn’ uit zijn debuutbundel Verzen (1923) doet de opkomende zon de
stad naar de hemel ‘steigeren’ als ‘een blauw paard van Marc in 't luchtgareel’ (19).
Mogen we nu aannemen dat deze symbolen bij Marsman fallisch geladen zijn? De
sporadische aanwezigheid van ondersteunende symboliek, zoals de bergen die
‘klimmen in het tinnen licht’ in ‘Virgo’ (12), mag dan al pleiten voor deze
veronderstelling, bij een nadere beschouwing stuiten we vooral op argumenten die
ons van het tegendeel kunnen overtuigen. Zo is er het feit dat een seksuele duiding
moeilijk te rijmen valt met de algemene teneur van Marsmans werk. Hierin duikt de
seksualiteit op als een bedreiging van het solipsistisch ideaal van de dichter. Dit
ideaal wordt gerepresenteerd door de blonde zonnejongeling (de stille knaap, de
heerser) uit zijn bundel Verzen en door diens vrouwelijke projecties, eveneens uit
Verzen en uit zijn tweede bundel, Penthesileia (1925). Ik denk dan speciaal aan de
virgo, Penthesileia, de vrouw met de spiegel en de vrouw van de zon.
Hier komt bij dat wanneer we de zon opvatten als een fallussymbool, de vrouw
van de zon uit het gelijknamige gedicht de gedaante kan aannemen van een fallische
vrouw. O' Flaherty heeft erop gewezen dat vrouwelijke androgynen in de mythologie
tamelijk zeldzaam zijn, maar dat ze, wanneer ze voorkomen, meestal gevaarlijk zijn
en negatieve waarden vertolken:
Just as the androgyne can symbolize union or separation, so the female
androgyne in particular comes to symbolize bad union in contrast with
the good union symbolized by the male androgyne. The male androgyne
is an example of the positive theology of the coincidentia oppositorum,
though the negative aspects of this symbolism are occasionally expressed;
the female androgyne is, however, generally regarded as a negative
instance of coincidentia oppositorum, the freak that violates taxonomy,
22
dirt symbolizing matter out of place.
In deze beschrijving van de vrouwelijke androgyn treffen we een variant aan van
het oppositiemodel. We hebben te maken met een verstoorde balans, die aanleiding
geeft tot spanningen en conflicten. Waar zij opduikt, speelt de fallische vrouw dikwijls
een sociaal niet aanvaarde, immorele rol: zij is seksueel actief en vormt een
bedreiging voor de man, die ze verleidt en onderwerpt; zij is uit op dominantie, niet
op eenheid en gelijkwaardigheid. Dit was echter niet het type dat Marsman wilde
uitbeelden. Hoewel er in meerdere opzichten sprake kan zijn van vermannelijking,
vallen zijn androgyne vrouwen niet ten prooi aan hun masculiene krachten. De
balans gaat niet eenzijdig overhellen naar hun masculiene kant. De identificaties
van vrouw en zon, Amazone en paard of van Penthesileia en heroïsche
mannelijkheid, die in Marsmans werk herhaaldelijk opduiken, roepen nergens het
beeld op van de geperverteerde vrouwelijke androgyn. Dat heeft alles te maken
met de houding van de personages ten opzichte van hun verborgen seksuele
mogelijkheden. Zij worden fundamenteel beheerst door een verlangen naar
zuiverheid.
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Dit verlangen wortelt in de angst om zichzelf in en door de liefde - in en door de
ander - te verliezen. Aangezien erotiek en seksualiteit als bedreigend worden ervaren,
tracht Marsman de seksualiteit van zijn vrouwelijke personages te beheersen door
hun mannelijkheid te benadrukken. De maagd of virgo wordt tot ideaal verheven.
Penthesileia is een incarnatie van dit ideaalbeeld. Tot op zekere hoogte, want
Marsman laat het daar niet bij. Zij is eveneens de figuur in wie hij de nederlaag van
zijn ideaal aanschouwelijk heeft gemaakt.

Maagdelijkheid en mannelijkheid
De lectuur van Marsmans prozagedicht ‘Penthesileia’ maakt al snel duidelijk dat de
dichter bij het portretteren van de Amazonenkoningin in de eerste plaats een
harmoniemodel voor ogen heeft gehad. Hij laat zich bewonderend uit over de soldaat
Penthesileia. Wat hij in deze vrouw vooral roemt is haar mannelijke autonomie. Die
schenkt haar de kracht om te weerstaan aan de lokroep van de ziel en belet dat ze
zichzelf verliest in de ‘afschuw'lijke ziekte der liefde: een moeraskoorts’ (187). Aan
haar onaantastbaarheid dankt ze het geluk ‘een volkomen-beheerst, doorstroomd,
23
gespannen, slank lichaam te zijn. Knaap-achtig , weerbaar, besloten, glad, rank’
(187). Beheersing, zelfstandigheid en weerbaarheid, het zijn in onze westerse
maatschappij bij uitstek mannelijke waarden. Marsman voegt aan dit rijtje ook
lichamelijkheid toe. Dat is een ongewone associatie. Waar lichamelijkheid normaal
met chtonische vrouwelijkheid wordt gecombineerd, met verbinden en vervloeien,
ziet hij het als een mannelijk-apollinische eigenschap. Hij plaatst het lichaam en de
ziel antithetisch tegenover elkaar: het lichaam onverbindbaar, de ziel geneigd om
samen te vloeien. De lichamelijkheid die Marsman zo hoog prijst, is synoniem met
onverenigbaarheid, zelfstandigheid, onaantastbaarheid en maagdelijkheid. Ze
betekent voor hem de conditio sine qua non voor de verwerkelijking van zijn ideaal
van ‘het eenzame, harde lichaamsgeluk’, dat hij verkiest boven ‘de oorsprong van
alle pijn’: de liefde (187).
Het feit dat mannelijkheid hier lichamelijkheid en maagdelijkheid impliceert, moeten
we interpreteren binnen hetzelfde symbolisch-mythologisch kader als dat waarbinnen
Penthesileia thuishoort. Ook al stelt de tekst uitdrukkelijk dat de ‘historische’ figuur
24
Penthesileia niet ter zake doet , toch situeert Marsman zijn krijgsvrouw door haar
naam, uiterlijk en handelwijze in een traditie van vrouwelijke soldateska. Strijdende
vrouwen nemen soms Artemis tot voorbeeld. Deze maagdelijke godin van de jacht
wordt in de kunst meestal martiaal uitgebeeld met pijl en boog of speer. De
overlevering dicht aan de Amazonen een cultus van deze godin toe. Zij zouden voor
de Artemis van Ephesos, beter bekend als de godin met de vele borsten, een tempel
hebben opgericht. Hoewel Artemis werd vereerd als vruchtbaarheidsgodin, gold zij
als het prototype van maagdelijkheid. Haar maagdelijkheid heeft echter niets met
kuisheid te maken in de zin van seksuele ongereptheid,
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maar heeft betrekking op een hoedanigheid die in oude culturen werd toegeschreven
aan de Grote Moeder in haar diverse verschijningsvormen. Zij is namelijk maagdelijk
en kuis in de zin dat zij autonoom is en onafhankelijk van mannen, omdat zij ook
mannelijkheid incorporeert. ‘Artemis was the chief goddess seen in this light, before
virginity came to mean, in the patriarchal world, the protection of the maidenhead,
25
or jewel’. Haar autonomie houdt rechtstreeks verband met haar geslachtelijke
totaliteit. In haar hoedanigheid van Grote Godin belichaamt ze zowel het mannelijke
als het vrouwelijke element, en hoeft ze dus niet door een mannelijk wezen te worden
bevrucht om zich voort te planten.
Maagdelijkheid en misogynie gaan meermaals hand in hand. Angst voor seksualiteit
kan maatschappelijk vertaald worden in een hoge waardering voor kuisheid bij de
vrouw. Door middel van waarden en wetten, of door ingrepen als clitoridectomie,
kan de vrouwelijke seksualiteit aan banden worden gelegd, zodat erotiek een
voorrecht wordt van mannen. Bij de vrouw wordt in veel culturen kuisheid tot een
deugd verheven en seksuele passiviteit tot de norm: maagdelijkheid als garantie
voor deugdzaamheid! Maar de maagdelijkheid van Artemis is dus van een andere
orde. Haar virginiteit betekent niet meer of minder dan viraginiteit: ze symboliseert
mannelijkheid, dadenkracht en beheersing. Haar virginiteit is de masculiene kant
van haar androgyne natuur. Het is duidelijk dat Marsman zijn Penthesileia
geboetseerd heeft naar goddelijk model, naar het beeld en de gelijkenis van de
oermoeder. De auteur spaart geen adjectieven om haar te typeren als een
lichamelijke, d.i. mannelijke en onaanrandbare, verschijning. Hij noemt ze slank,
rank, glad, lenig, vurig, hard, weerbaar, besloten, enz. Op deze wijze modelleert hij
haar tot een in hoge mate geïdealiseerde, zelfs bijna religieuze verschijning.
We hebben gezien dat haar meer-dan-menselijk-zijn, haar numineus-zijn,
eveneens kan voortvloeien uit het feit dat zij een middenfiguur is, zowel paardvrouw
als manvrouw. Beide mengvormen geven symbolisch uitdrukking aan de
totaliteitsgedachte. De manier waarop Marsman de assimilatie van Amazone en
paard beschrijft, laat daar trouwens geen twijfel over bestaan: samen zijn ze méér
- meer dan één lichaam, meer dan één bloed -, méér dan de optelsom van beide
entiteiten. Hun samengaan benadert een goddelijke status, die een allegorisch
equivalent vindt in het getal drie, een algemeen symbool voor de overwinning op
de dualiteit. Het principe van de synergie doet hier duidelijk zijn werking gevoelen.
Het is beslist geen toeval dat Penthesileia's paard een ruin is. In een andere
context zou de aseksualiteit van het dier kunnen wijzen op gebrekkige of onvolledige
geslachtelijkheid, maar binnen het hier opgeroepen verband overstijgt ze de seksuele
verbijzondering als symbool van de werkelijkheid. Het aseksueel-zijn hoort thuis in
de atmosfeer van transcendentie die Marsman in zijn inleidende natuurbeschrijving
oproept en waarmee hij de innerlijke sfeer van zijn prozagedicht ondersteunt. Wat
hij bijvoorbeeld over het nazomerse licht schrijft, zegt alles over zijn allegorische
intenties: ‘het licht is dunner geworden, teerder en koeler; een vlies, ijl en
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angeliek-ontstoffelijkt; het is ontdaan van bronstige driften en verpuurd uit het
broeiende zomerse bloed’ (186). Net als het licht is de paardvrouw Penthesileia
zuiver en immaterieel. Zij is een etherische gestalte, die doet denken aan de engel
uit het gedicht ‘Aan een engel’ van Marsman-kenner en -epigoon René Verbeeck:
‘dit is een wereld die ons scheidt, / adieu! wij zien elkander weer na deze reis / gij
26
moet voorbij - ik dóór de wereld gaan’. Het door-de-wereld-gaan van de dichter
slaat onder meer op de erotiek. Ook Marsmans Penthesileia gaat voorbij de erotiek:
Penthesileia wist, dat het onteigenen, het verweven met het andere wezen
onvermijdelijk uitloopt op een gistende, scheurende pijn, op een
woekrende, felle ontsteking. Dáárom verhardde zij het trillend fluïdum dat
ook haar ziel was, en dreef het terug, zette het om tot haar oorspronkelijke
substantie: lichaam.
Dit is een bijzonder zware opgave:
Door zelftucht, door gedrilde beheersing, door orde, door dwang verkoelde
zij het vluchtige zielsvocht, zodat het - vergeef mij de term terugaggregeerde tot den eersten kristalstaat: lichaam. Dáárom was zij
slank, glad en onvruchtbaar. (187)
Als ideële, vergoddelijkte verschijning komt Penthesileia zeer dicht in de buurt van
Marsmans voorstelling van de ruimteheerser. De door de dichter verheerlijkte
Amazone transcendeert tot een harmoniemodel van geïntegreerde mannelijkheid
en vrouwelijkheid. Zij steigert a.h.w. in het luchtgareel, stijgt uit boven haar eigen
beperkingen, boven haar sekse, boven de seksualiteit.
Toch is zij ook de figuur op wie de auteur de ondergang van zijn ideaal heeft
geprojecteerd. Is het niet veelzeggend dat hij zijn prozagedicht afrondt met de
laconieke mededeling: ‘laat mij niet denken aan de nachten dat zij snikte naar een
omarming’ (187)? Die ene zin! Die ene zinsnede haalt het zorgvuldig opgebouwde
beeld van harmonie helemaal omver. De goddelijk-verheven Penthesileia wordt
ineens kleinmenselijk. Haar nachtelijk (vermoedelijk heteroseksueel) verlangen holt
haar pantser van beheersing, zelftucht, kuisheid, soevereiniteit en mannelijkheid
uit. Naar de buitenwereld toe wekt Penthesileia de indruk van koele maagdelijkheid
en beheerste autonomie. Binnenin echter eist haar vrouwelijkheid een plaats op het verlangen naar overgave en zelfverlies. Tenminste, dat suggereert de laatste
regel (‘laat mij niet denken...’). Deze bijna terloopse toevoeging legt de kern van
Marsmans thematiek bloot: Penthesileia mag dan al de indruk wekken van
autonomie, beheersing en evenwicht, in werkelijkheid wordt zij innerlijk verscheurd
door spanningen. Dit maakt haar kwetsbaar en vooral menselijk. 's Nachts - is de
nacht traditioneel niet het speelterrein van de vrouwelijke macht? - eist haar
vrouwelijkheid haar duistere rechten op. Het harmoniemodel dat de geïdealiseerde
Penthesileia op een hoger plan vertegenwoordigt, wordt op een lager, zuiver
menselijk vlak ontsluierd als een model van spanning en onderdrukking, een
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oppositiemodel dus. Hoog wordt zij op een sokkel geplaatst om in één en dezelfde
beweging te worden neergehaald door de oppositionele krachten die zij lijkt te
beheersen.
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‘de vele spiegels kunnen je verraden’
Echo's in De procedure van Harry Mulisch
Sofie Gielis
In artikels over het werk van Harry Mulisch duikt steeds datzelfde woord op: oeuvre.
Zo ook in besprekingen van De procedure. Niet voor het eerst wijst Mulisch in deze
roman uit 1998 op de samenhang in zijn werk: ‘Ik ben geen woordenschrijver, ook
geen zinnenschrijver, maar een oeuvreschrijver.’ (p18) In al zijn romans klinken
zowel echo's uit andere romans als uit theorieën die Mulisch eerder expliciteerde.
Een boek van een oeuvreschrijver toelichten kan natuurlijk niet zonder uitstapjes
naar de rest van dat oeuvre. Een personage dat dode materie tot leven wil wekken
verschijnt bijvoorbeeld al in Mulisch' debuutroman archibald strohalm en de eobiont
werd reeds genoemd in De compositie van de wereld. In De procedure wordt opnieuw
duidelijk hoe Mulisch zijn theorieën omzet in literatuur.
De procedure wemelt van het leven. Er worden kinderen geboren, er wordt een
golem tot leven gewekt, de hoofdfiguur ontdekt een levend kleikristal dat zich kan
voortplanten. Uit de beschrijving van die scheppingsprocessen komt een roman
tevoorschijn. In grote lijnen komen in De procedure drie vormen van creatie voor.
Ten eerste de kunstmatige schepping van leven die wordt uitgewerkt in de legende
van de golem en de ontdekking van de eobiont. Ten tweede de natuurlijke creatie:
zwangerschap en kinderen baren. Ten derde de kunstzinnige creatie: de
wisselwerking tussen schrijver, lezer en verhaal die resulteert in een roman. Dit
laatste proces komt slechts af en toe rechtstreeks aan bod, maar vormt het snijpunt
van de andere scheppingsprocessen.

1. De procedures
Als Mulisch een legende gebruikt, doet hij dat op zijn manier. Zo voert hij bijvoorbeeld
vaak Oedipus op, de jonge vondeling die zijn vader doodde en met zijn moeder
trouwde. Wanneer de incestueuze situatie aan het licht komt pleegt Iokaste, Oedipus'
moeder/echtgenote zelfmoord en steekt Oedipus zijn ogen uit met een speld van
haar kleed. Tenslotte verdwijnt hij na jaren te hebben rondgezwor-
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ven. Voor Mulisch stopt het verhaal hier echter niet. In Voer voor psychologen
beweert hij dat Oedipus, die in Oedipus in Kolonos door de goden werd weggenomen
en spoorloos verdween, in Koning Oedipus verschijnt als Tiresias. ‘Dat is Oedipus,
die het allemaal al achter de rug heeft, daarom is hij blind en weet hij alles. Zo gaat
2
het voor eeuwig door.’ Dit klopt niet omdat Oedipus Tiresias heeft ontmoet. Tiresias
was namelijk degene die Oedipus en Iokaste vertelde dat ze moeder en zoon zijn.
Oepidus en Tiresias kunnen dus niet hetzelfde personage zijn, maar dit onderstreept
3
wel een van Mulisch' theorieën: het duistere moet benaderd worden via het duistere .
Deze Oedipus krijgt door zijn blindheid inzicht. Daarom vervangt Mulisch Oedipus
door Oidineus die het mysterie niet ontsluiert, maar vergroot.
Want Oidineus had begrepen, dat de vraag, waarop de vraag ‘Wat is de
mens?’ het antwoord is, dezelfde vraag was: ‘Wat is de mens?’ - omdat
4
de mens geen antwoord is, maar een vraag.
In De procedure gebruikt Mulisch geen Griekse legende, maar een joodse: de
5
golem . Hij bewaart in zijn versie van de golemcreatie heel wat van de oude legendes.
De meeste personages en plaatsen zijn dan ook ‘correct’ volgens de overlevering.
6

de

Mulisch baseert zich vooral op de bekende legende van rabbi Löw . Deze 16
eeuwse rabbi zou samen met zijn schoonzoon, Isaac, een kleien pop tot leven
gebracht hebben. Die stomme, brute reus moest de joden beschermen tegen invallen
van de christenen in het Praagse getto.
Maar Mulisch zou Mulisch niet zijn als hij de oude legende niet in een nieuw jasje
stak. Het belangrijkste verschil is dat Mulisch' golem vrouwelijk is. Omdat Isaac zich
vergist bij het reciteren van de lettercombinaties die de golem tot leven moeten
wekken, wordt de penis die rabbi Löw boetseert geen vlees, maar gebakken klei.
Bij Mulisch treedt er wel vaker verwarring op tussen het mannelijke en het
vrouwelijke. Onder andere in de vorm van hermafrodieten of travestieten. In Twee
Vrouwen bezoeken Sylvia en Laura bijvoorbeeld een opvoering van een stuk over
Orpheus. Het toneelstuk wordt gespeeld door travestieten en de dood van Eurydike
7
wordt vervangen door de paring van twee mannelijke acteurs .
Ook rabbi Löw begaat een fout. Tijdens het inoefenen van de procedure laat hij
rabbi Jakob voor golem spelen. De rabbi wordt ziek en sterft. Löw vermoedt dat het
kabbalistische ritueel dat klei tot leven wekt, een levende kan doden. Jakob wordt
een golem. De zwarte vlekken in zijn hals en op zijn armen lijken te wijzen op een
soort rottingsproces. De klei waaruit de golem bestaat wordt hard, het lichaam van
Jakob wordt week. Na verloop van tijd, verliest hij zijn spraakvermogen en is hij,
zoals de golem, stom. Als hij begraven wordt, is de regressie voltooid: zijn lichaam
zal vergaan tot stof.
Mulisch maakt bovendien handig gebruik van een aantal historische onzekerheden.
8
Zo zou de legende van rabbi Löw zich volgens de officiële versie afspelen in 1580,
Mulisch laat het verhaal plaatsvinden in 1592-1593. Löw werd in 1592 uitgenodigd
voor een audiëntie bij de keizer, maar het onderwerp van dit gesprek
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heeft hij nooit willen prijsgeven . De audiëntie had niets te maken met Löws
golemcreatie, want die vond twaalf jaar daarvoor plaats. Bij mijn weten helemaal
nieuw is de opdracht van keizer Rudolf II. Löw maakte zijn golem niet in opdracht
van de keizer, maar net om de joden te beschermen tegen de christenen die pogroms
10
organiseerden en de joden vals beschuldigden van kindermoord . Mulisch neemt
de legende dus niet klakkeloos over, maar herschrijft ze. Zijn toevoegingen verrijken
het originele verhaal. Toch wijkt dat niet helemaal af van de traditie, want de legende
is zelf ontstaan door toevoegingen en ontlenigen aan andere verhalen.
Een schrijver die de golemlegende wil opvoeren, zit met een probleem. Legendes
over kleien reuzen die tot leven gewekt worden door toverformules zijn tegenwoordig
niet meer geloofwaardig. Mulisch heeft dit opgevangen door de magische pop te
vervangen door een hedendaagse golem: de eobiont. Dit kleikristal - de kleinste
levensvorm op aarde - werd ontdekt door hoofdpersonage Victor Werker. De eobiont
heeft veel gemeen met de golem: ze bestaan allebei uit klei en zijn artificiële creaties,
levende wezens uit dood materiaal, ze kunnen enkel door ingewijden tot leven
gewekt worden, worden elke dag een beetje groter en sterker, brengen gevaar met
zich mee voor hun schepper enzovoort. Maar de eobiont overstijgt de golem ook.
Het minieme kleikristal overschrijdt een aantal grenzen die de golem ongeschonden
liet. De golem was een puur kunstmatige creatie, de eobiont bevindt zich op de
grens tussen het natuurlijke en het artificiële; de golemschepping is een kabbalistisch,
religieus ritueel, de eobiont balanceert tussen chemie en biologie enzovoort. De
dreiging die de lompe, oersterke reus vroeger uitstraalde, komt nu van een miniem
kleikristal. Tegenwoordig laat men zich geen verhaaltjes wijsmaken over
wonderrabbi's die modder tot leven kunnen wekken. De moderne boeman is de
wetenschapper. Wie weet wat er zich afspeelt achter de steriele muren van een
laboratorium of in de hoofden van geleerde professoren? De golem wordt vervangen
door de eobiont, de rabbi door de wetenschapper.
Wie denkt dat natuurlijke creatie de eenvoudigste vorm van leven scheppen is,
heeft het mis. In De procedure komen twee manieren van voortplanten aan bod: de
geslaagde en de mislukte. Victor Werker, het geslaagde product van Ferdinand
Werker en Gretta Rector, slaagt er niet in zelf leven voort te brengen. Althans niet
op een natuurlijke manier. Hoe is het zo ver kunnen komen? Voor elke creatie is
een ritueel nodig, je moet net zoals bij de creatie van de golem een bepaalde
procedure volgen. Victor en Clara hebben het ritueel niet nageleefd. Zij zijn wel met
twee, zoals Gretta en Ferdinand of Löw en Isaac. Op het eerste gezicht lijken ze
zelfs een perfecte heropvoering van Gretta en Ferdinand. De vrouwen hebben
allebei een asymmetrisch gezicht, dragen lange, bleke jurken en zijn geïnteresseerd
in architectuur. De mannen zijn beiden lang en slank, hun levens staan in het teken
van de dood, maar ze kunnen de aanblik van barensweeën niet verdragen. Het gaat
fout omdat Victor en Clara te weinig aandacht hebben besteed aan de voorbereiding
van hun creatie. De formules en temperaturen waarmee Gretta goochelt, komen er
bij hen niet aan te pas. Victors biologische feilbaarheid wordt nog eens
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extra in de verf gezet, doordat zijn kunstmatige creatie, de eobiont, zich wel kan
voortplanten en daar niet meer voor nodig heeft dan een beetje zonlicht en warmte.
Dit organische kleikristal uit een proefbuisje is op zowat alle vlakken dubbelzinnig:
het is biologisch maar ook chemisch, artificieel maar ook natuurlijk, levend maar
ook dood, nieuw maar ook stokoud, wetenschap maar ook kunst. Het combineert
het mythische gegeven van leven scheppen uit dood materiaal met de allernieuwste
biochemische technieken. Zoals gezegd bevindt de eobiont zich op de grens tussen
artificiële en natuurlijke creatie. Aan de ene kant is het geschapen door Victor Werker
en een team onderzoekers in een laboratorium, aan de andere kant is het een
reconstructie van het ontstaan van leven op aarde en plant het zich voort. Ook in
de golemlegende is rekening gehouden met de problematiek van voortplanting. De
golem heeft, net als Adam, geen navel, omdat hij geen moeder heeft.
De laatste procedure is De procedure zelf. De kunstzinnige creatie die de andere
creaties tegelijkertijd overkoepelt en imiteert. De titel zegt het al: er zijn opnieuw
regels en voorbeelden te volgen. De procedure omvat de creatie van de golem, de
ontdekking van de eobiont en de voortplanting, maar neemt ook van elk van deze
processen elementen over. Op de volgende bladzijden wordt De procedure
binnenstebuiten gekeerd. De artistiek creatie blijkt een spiegelproces: personages
lijken op elkaar en op de schrijver, de roman spiegelt zich in ander werk van Mulisch.

2.
11

‘Vaak heb ik het idee gehad dat niet ik jou, maar jij mij hebt gemaakt.’

In een roman waar de nadruk ligt op scheppen en vormen, zijn meta-uitspraken
geen verrassing. Traditioneel zijn meta-uitspraken een richtlijn voor de lezer. Bij
Mulisch worden de expliciete passages over het schrijven en lezen van een boek
vooral gebruikt om de aandacht te trekken op overeenkomsten met andere
scheppingsprocessen. Mulisch is de schepper van De Procedure, zoals rabbi Löw
de schepper was van de golem, Ferdinand Werker en Gretta Rector de ouders zijn
van Victor Werker, en Victor zelf de ontdekker is van de eobiont. Zelfs de schepping,
de wereld zoals ze door God geschapen werd, is een afspiegeling van het
schrijfproces.
Ook zijn schepping - de wereld, de mens - is immers linguïstisch van
aard, uiteindelijk zelfs een spellingskwestie, net als de wereld en de
mensen die ik nu op mijn beurt te voorschijn wil roepen. Ook zij komen
door niets anders tot aanschijn dan door middel van letters en getallen.
(p16)
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2.1 Mulisch treedt op
Mulisch heeft de gewoonte zelf in zijn romans op te treden door een of meerdere
personages op zichzelf te laten lijken. E.G.H.J. Kuipers merkt in De furie van het
systeem op dat ‘[de] inhoud van alle werken van Mulisch [...] in eerste instantie het
12
feit [reflecteert], dát zij door de auteur zijn geproduceerd.’ Hij illustreert dit aan de
hand van archibald strohalm.
Dat de verteller van de roman identiek is met de auteur blijkt uit het
gecursiveerde fragment van p. 228-291, waarin de verteller zich in de
ik-vorm bekendmaakt en rechtstreeks het personage Strohalm aanspreekt.
In deze passage geeft de ik-verteller zijn intenties en bedoelingen prijs.
Een vergelijking met de autobiografische notities van Mulisch [...] leert
ons, dat de ik-verteller uit het gecursiveerde fragment niemand anders
13
kan zijn dan de auteur zelf.
De formulering ‘niemand anders’ is ongetwijfeld wat overdreven, maar de algemene
strekking is duidelijk. In Hoogste tijd, een roman uit 1985 is Mulisch het duidelijkst
herkenbaar in Siderius, de schrijver van het stuk dat in het boek wordt opgevoerd.
Hij treedt niet op de voorgrond maar dirigeert wel alles en iedereen, zoals de schrijver
van een roman. Siderius geeft de indruk Uli, de acteur die zijn stuk zal opvoeren,
al jaren te kennen zoals een schrijver zijn personage kent. Hij duldt geen
opmerkingen over de tekst van het stuk en ook uiterlijk herinnert hij aan Mulisch
met zijn ‘snavel, twee kille blauwe ogen, benen als stelten in een nauwe lakense
14
broek.’ Dit sluit aan bij de thematiek van Hoogste tijd: jezelf worden betekent
iemand anders worden. Zoals een acteur moet je letterlijk in de rol van een ander
kruipen. De golem staat aan de andere kant van het spectrum, zoals blijkt uit een
opmerking van rabbi Löw in De procedure.
Een golem [...] is een mens zonder taal. Je zou hem dus kunnen zien als
de tegenhanger van een figuur uit een toneelstuk, want die bestaat uit
taal zonder een mens. Die wordt pas geleverd door een acteur. (p57)
In De gezochte spiegel, een verhaal uit 1983 voert Mulisch de schrijver Alex Zwart
op. Dit is zoals de flaptekst aangeeft een transcriptie van Alice Schwarz, Mulisch'
moeder. Het eigenlijke verhaal wordt voorafgegaan door een biografie van Alex
Zwart, die lijkt op Mulisch' eigen biografie. Zo werd Alex Zwart geboren in 1927, het
geboortejaar van Mulisch; zijn debuut verscheen in 1952, idem voor Mulisch
enzovoort. De flaptekst geeft een verklaring voor de veelvuldige verwijzingen in
Mulisch' oeuvre naar zijn eigen identiteit.
In het hele oeuvre van Mulisch spiegelt het ene boek zich in het andere.
Mulisch wil, dat ‘zijn leven ieders eigendom wordt’ en is daartoe, zeker
in zijn autobiografische geschriften, bepaald
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niet zuinig met het verstrekken van gegevens.

Ook E.G.H.J. Kuipers heeft het in deze context over ‘spiegelverhoudingen’.
[De] auteur [...] wordt bepaald door zijn personages, die hij in eerste
instantie in het leven heeft geroepen. Eenmaal geschapen, schept het
16
schepsel op zijn beurt zijn schepper.
Maar een spiegelbeeld is geen perfecte replica. Het kan een beeld vervormen of
zelfs het tegendeel vormen van het weerspiegelde beeld. Marita Mathijsen merkt
in een tekst over De procedure op dat die roman in sommige opzichten een
17
spiegelbeeld is van De ontdekking van de hemel . In ‘Max Delius als Mulisch'
18
tegenbeeld’ werkt ze een ander spiegelbeeld uit. Zoals de titel aangeeft vergelijkt
ze de biografische achtergrond van Max Delius, een personage uit De ontdekking
van de hemel, met die van Mulisch. Max vertoont echter niet enkel overeenkomsten
met Mulisch, maar ook een heleboel verschillen. Uiterlijk lijken de mannen op elkaar
en ook hun voorgeschiedenis blijkt overeen te komen. Hun vaders waren even oud
en trouwden in 1926 allebei met een joodse vrouw, geboren in 1908. Maar meteen
treedt er een belangrijk verschil op: de beide vrouwen werden zwanger, maar Max'
oudere broer overleed aan wiegendood. Max Delius wordt zes jaar later geboren,
in 1933. De reeks overeenkomsten en verschillen is eindeloos, maar het belangrijkste
verschil tussen de sterrenkundige en de schrijver is hun succes.
Onze conclusie moet zijn, dat Max het negatiefbeeld van Mulisch is. Waar
deze geslaagd is met dezelfde voorwaarden en met dezelfde
DNA-sequentie, daar faalde Max. De paradox als voornaamste literaire
patroon in het werk van Mulisch, is dus ook verwerkt in de figuur Max
19
Delius. Hij is Mulisch en hij is het niet. Hij is zijn octaaf.
Hier wordt duidelijk dat Mulisch mogelijke werelden beschrijft. Stel dat hij gestorven
was aan wiegendood, maar zijn zes jaar jongere broertje was blijven leven, wat zou
er dan van dat broertje geworden zijn? Of stel dat hijzelf zes jaar later geboren was
en interesses voor sterrenkunde had ontwikkeld in plaats van voor literatuur. Andere
keuzes zouden naar andere wegen geleid hebben. Via de literatuur kan hij toch op
de een of andere manier enkele van die andere opties verkennen. Zo komen we
weer terug bij de acteur die de rol van een ander aanneemt, de taal tot leven brengt.
Mulisch brengt zijn personages tot leven en daardoor zichzelf tot nietbestaan. Hij
20
vereeuwigt zijn mogelijke identiteiten in zijn personages .

2.2 Spiegels in De procedure
In De procedure is Mulisch het herkenbaarst in Kurt Netter. ‘Harry Mulisch’ zou té
voor de hand liggend zijn, maar je moet het ook niet te ver gaan zoeken. Harry
Mulisch heet officieel namelijk Harry Kurt Victor Mulisch. Die middlenames komen
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van Mulisch' vader (Karl Victor Kurt Mulisch). Netter is dan weer de meisjesnaam
van Mulisch' grootmoeder. Kurt Netter lijkt uiterlijk op Mulisch en de man loopt, net
als Mulisch, tegen de zeventig, maar heeft ‘de oogopslag van een zeventienjarige’.
21
Mulisch heeft herhaaldelijk beweerd dat zijn ‘absolute leeftijd’ zeventien is . Hij zal
met andere woorden eeuwig zeventien blijven. De raadselachtige uitspraken van
de man wijzen op de ‘vaderlijke’ relatie tussen schrijver en personage. Zo zegt hij
tegen Victor: ‘De zin van mijn leven bent u op dit ogenblik [...] en ik die van het uwe.’
(p173)
De wereld van Netter verschilt van die van Victor. ‘Hij sprak over de stad als
iemand die er woonde, waarbij hij er blijkbaar van uitging dat ik haar even goed
kende als hij.’ (p171) Natuurlijk kent Victor ‘de stad’ niet zo goed als zijn
gesprekspartner. Victor leeft immers in de romanwereld die de schrijver voor hem
geschapen heeft en heeft geen overzicht over die ruimte. Alle personages die in
een roman voorkomen leven in die wereld. Zo is Löw niet enkel een bestaande rabbi
uit de zestiende eeuw, zodra Mulisch hem opvoert in zijn roman is hij even fictief
als Victor Werker, Aurora of de broers Dodemont.
Mulisch duikt niet enkel op als Kurt Netter, ook andere personages vertonen
overeenkomsten met de schrijver. Zo lijkt hij bijvoorbeeld op Victor Werker. Zoals
gezegd heet Mulisch Harry Kurt Victor Mulisch. Victor verlangt, net als Mulisch, naar
de Nobelprijs. Zij het in een andere categorie. De jonge Victor droomde van een
carrière als schrijver, maar werd een gevierd chemicus, de jonge Harry had zijn
eigen scheikundelabo maar werd een gevierd schrijver. ‘Misschien ben ik trouwens
wel een gemankeerd schrijver,’ (p118) merkt Victor op. Wellicht een detail, maar
Victor zegt op pagina 143:’ [...] zowel het eerste idee als het ontwerp van de
procedure staan op mijn conto [...].’ Zelfs hun vaders vertonen overeenkomsten.
22
Mulisch' vader ‘vocht in de eerste wereldoorlog op alle fronten’ . Ferdinand Werker,
Victors vader, is beroepsmilitair.
Door zichzelf op te voeren als personage, moet de schrijver ook - ten dele - naar
de pijpen van dat personage dansen. De schrijver heeft geen vooropgezet plan dat
uitgevoerd wordt door het personage. Het boek komt tot stand als wisselwerking
tussen de schrijver en het verhaal. Op deze manier gaat Mulisch letterlijk en figuurlijk
op in zijn werk. Dit blijkt de perfecte manier om tot een levensvatbare creatie te
komen. Victor Werker verkondigt na het opstellen van een biografie van de
microbiologie: ‘Ik ben de moderne microbiologie’ (p117). Ontwikkelingen op dit vlak
blijken namelijk samen te vallen met zijn persoonlijke ontwikkeling. Ook de andere
belangrijke schepper in dit boek, rabbi Löw voelt zich sterk verbonden met zijn
creatie. Na de schepping van de golem is hij sprakeloos: ‘[H]et is alsof de
sprakeloosheid van de golem ook op hen is overgeslagen.’ (p70) En na het
dagenlang bestuderen van ‘het Boek van de Schepping’ lijkt het of ‘zij er in veranderd
zijn, het zelf zijn geworden: zij denken aan niets anders meer en 's nachts dromen
zij er van.’ (p52, mijn cursivering) Zelfs de autoriteiten die in het panel zetelen dat
zal bepalen wat het belangrijkste kunstwerk van de afgelopen eeuw was, gaan vol-
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ledig op in hun werk. Hun hoofden lijken ‘zelf in kunstwerken veranderd [...].’ (p279)
Aangezien zijn moeder joods is en zijn vader Boheems-Duitse roots heeft, merkt
23
Mulisch in Mijn getijdenboek op ‘ik ben de tweede wereldoorlog’. Hij is zelf het
springlevende bewijs van creatie door identificatie.
De personages lijken niet alleen op de schrijver, maar ook op elkaar. Zo komt de
beschrijving van ober Frank bijna woordelijk overeen met die van de ijverige schrijver
op nummer 22 van het Gouden Straatje ten tijde van rabbi Löw. Een beschrijving
die trouwens lijkt op die van een andere schrijver, namelijk Franz Kafka. Om de
vergelijking compleet te maken: Kafka woonde van 1916-1917 in dat Gouden Straatje
op nummer 22. Voor de Praagse burcht en het bijbehorende straatje als museum
werden ingericht, was het straatje een kunstenaarskolonie. Kafka woonde in het
24
kleine, blauwe huisje aan het begin van de steeg.
De voorbeelden van zulke overeenkomsten zijn legio. Brock, Victors assistent,
vertoont een aantal overeenkomsten met Löws assistent Isaac; Bea, een ex-vriendin
van Victor lijkt fysiek op zijn moeder met haar grote borsten en dunne benen. Al
25
deze overeenkomsten zijn voorbeelden van Mulisch' octaviteitstheorie , die het
duidelijkst geïllustreerd wordt door de broers Dodemont: drie uiterlijk identieke
mannen, die toch niet volledig samenvallen. Een veelgebruikte illustratie voor die
26
theorie zijn de hoge en lage do : ze zijn verschillend, maar toch hetzelfde.
Mulisch verwerpt de idee van de uitgesloten derde. De traditionele logica is volgens
hem veel te beperkt. De voor ons vanzelfsprekende idee dat iets gelijk is aan zichzelf,
met als uitzondering dat het niet gelijk is aan zichzelf, wordt door Mulisch
27
omgekeerd . Hij noemt dit principe de post-logica: iets is nooit gelijk aan zichzelf,
met als uitzondering dat het gelijk is aan zichzelf. Op pagina 37 merkt keizer Rudolf
II op dat rabbi Löw ‘zoals alle rabbi's [...] op alle rabbi's [lijkt].’ Löw verklaart
voorzichtig dat dit komt ‘omdat er eigenlijk maar één rabbi is.’ Misschien kan ik
voorzichtig besluiten dat er ook maar één personage bestaat, of beter: één model
voor het personage, namelijk de schrijver zelf. Ruim opgevat verklaart dit waarom
Mulisch weerspiegelingen van Kafka opvoert. Ook Mulisch' definitie van het DNA
ondersteunt deze hypothese. Het DNA, dat wordt vergeleken met een boek, maakt
namelijk ‘geen enkel verschil meer tussen mensen onderling, joden en antisemieten
bij voorbeeld, maar ook niet tussen mensen en muizen en geraniums en
AIDS-virussen.’ (p115) Met andere woorden: op het niveau van het DNA, het
‘allerdiepste niveau’, is alles en iedereen gelijk. Iedereen heeft dezelfde cellen,
hetzelfde model, alleen de invulling verschilt.
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3.
28

‘The reader became the book’

3.1 Boeken en hoe ze te lezen
Het DNA wordt door Mulisch dus vergeleken met een boek. Zo bestaat het DNA
van de op één na kleinste levensvorm ‘uit zo'n zeshonderdduizend letters [...]. Dat
is altijd nog een roman van driehonderd pagina's’ (p157). Het uitgeschreven
menselijke DNA is het equivalent van ‘een boek van een miljoen dichtbedrukte
bladzijden - dat komt overeen met zo'n vijfhonderd Bijbels met elk drieëneenhalf
miljoen letters.’ (p115)
Die vergelijking met de Bijbel is geen toeval. In de eerste plaats is de Bijbel hét
boek. Verder bespreekt het de oorsprong van het leven en bevat het ‘het woord van
God’. Dat het DNA niet één, maar vijfhonderd Bijbels vult, moet de hemelse alarmbel
doen luiden: het vleesgeworden woord van de mens is sterker dan het
woordgeworden vlees van God. De wetenschap is een geduchte tegenstander die
zich niet zonder meer zal laten overmeesteren. In Rome ruikt men onraad. De
pauselijke krant, Osservatore Romano, reageert als volgt:
Als [Victor Werkers] demonische pretentie waar was [...], dan was de
basis weggeslagen onder het heilige respect voor het leven; nog
definitiever dan met de godslasterlijke praktijken van abortus en
euthanasie was dan de tunnel van de waanzin betreden. Ook regelrechte
moord zou dan zijn absolute verwerpelijkheid hebben verloren. (p159-160)
De krant heeft het over het ‘heilige respect voor het leven’, want het heilige respect
voor de kerk werd reeds jaren geleden ondermijnd. Door alles te verhelderen, ontnam
de wetenschap de kerk het privilege van de laatste verklaring. De oorsprong van
het leven was het laatste been waar de kerk op kon staan en nu is ook dat
verdwenen. Alhoewel. Het Vaticaan blaast de zaak misschien een beetje op. De
eobiont stelt ‘in essentie niet meer voor dan een bekende puberproef met waterglas
en kopersulfaat.’ (p160) De laatste verklaring is dus nog steeds niet gegeven. Er
mag dan een wonder vernietigd zijn, het is gelukkig niet het laatste. Want wie alle
wonderen en geheimen doorgrondt, sterft. Dat gebeurt bijvoorbeeld met Max, een
personage uit De ontdekking van de hemel. Als hij op het punt staat het raadsel van
29
het universum te ontmaskeren, wordt hij geveld door een meteoriet . De procedure
vermeldt dat Ada, de dochter van Lord Byron, op haar negenentwintigste zowel
mentaal als fysiek instort: ‘[Ze] meende dat zij Gods profetes op aarde was, die alle
geheimen van het universum doorgrondde, vergokte haar bezittingen en stierf aan
kanker op haar zesendertigste [...].’ (p166)
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3.2 Boeken en hoe ze te schrijven
Hét grote, onopgeloste raadsel is niet hoe het leven ontstaan is, maar dat er leven
ontstaan is. Victor laat zijn overleden dochtertje in zijn denkbeeldig boek vragen ‘Is
er dan helemaal geen wonder meer, papa?’ en hij antwoordt: ‘Jawel: één. Dat jij en
ik er zijn. Dat er iets is. Het ontstaan van ruimte en tijd uit niets. Ik zie niet hoe dat
ooit nagebootst kan worden in een laboratorium, want dat laboratorium is er al op
een bepaald moment.’ (p160)
Toch is er een manier om ruimte en tijd te laten ontstaan uit het niets. Victor zelf
geeft een aanwijzing voor de ontknoping van dit raadsel: ‘[A]ls ik een schrijver was,
zou ik het kunnen verzinnen’ (p140). In een boek worden voortdurend werelden
geschapen die totaal andere dimensies kunnen aannemen dan ‘onze’ realiteit. Tijd
en ruimte ontstaan uit het niets, ze zijn niet tastbaar aanwezig in verleden, heden
of toekomst tot ze op papier staan. In Voer voor psychologen formuleert Mulisch dit
als volgt:
Op een dag gebeurt er iets - en vervolgens ís het gebeurd. [...] Maar dan
neemt hij op een tweede dag een vel papier en schrijft, roept, laat
gebeuren. Daarmee gebeurt het voorgoed. Dan paren de twee dagen.
30
[...] Het is dezelfde dag - rots geworden.
Ook bepaalde ruimtes lijken samen te vallen. Of Victor zich nu in Amsterdam (p279),
Caïro (p178) of Venetië (p140) bevindt, alle hotellounges lijken op elkaar. Het zijn
ruime, hoge zalen vol versieringen (zuilen, houtsnijwerk of wandtapijten) en vooral
spiegels. Surreëler wordt het wanneer het twintigste-eeuwse Amsterdam op het
zestiende-eeuwse Praag gaat lijken. Victor pikt toevallig flarden van een
telefoongesprek op. De route die daarin besproken wordt, lijkt door de oude jodenstad
in Praag te lopen, maar beschrijft een aantal straten in Amsterdam.
Het ‘niets’ waaruit deze tijden en ruimtes te voorschijn komen, is bij Mulisch niet
simpelweg niets, maar de onderwereld waarin de schrijver moet afdalen zoals zijn
goddelijke voorganger Thoth. Thoth had een voordeel dat andere
onderwereldreizigers, zoals Orpheus, misten, namelijk het schrift. Dankzij het schrift
kon hij flarden uit de onderwereld mee naar boven brengen. Een ideale patroonheilige
voor schrijvers als Mulisch.
Mulisch beschrijft het schrijfproces als een omgekeerd afgespeelde film van een
fabriek die opgeblazen wordt. In een langzaam wegtrekkende stofwolk zie je de
muren verrijzen, tot de fabriek er weer staat.
De vraag doet zich dan voor: hoe is dat mogelijk, als het geen omgekeerd
proces is maar het proces zelf? Bestond het bouwwerk dan al op een of
andere manier eer het bestond? Misschien. Waar? Dat weet ik niet. (p23)
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Misschien weet hij het wel, want enkele bladzijden eerder staat er:
Ik zou die ene i [de i van het woord schrijf, enkele regels hoger] niet zinvol
hebben kunnen schrijven wanneer alles niet al op een of andere manier
bestond. Maar waar? Niet in deze wereld, want daarin verschijnt het ook
voor mijzelf pas door geschreven te worden. Er is dus nog een andere
wereld - dat is nu bewezen. (p18)
In het dunne manifest Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap belicht
Mulisch zijn visie op deze onderwereld als bron. De schrijver haalt zijn vormen uit
die wereld. Hij vindt er de basisingrediënten voor zijn literaire creatie. Die creatie
ontstaat niet in het denken of het praten, ze vindt slechts plaats in het schrijven zelf.
Daarom wordt de onderwereld hermetisch genoemd. Zij kan niet rechtstreeks worden
waargenomen, maar enkel via het masker van de kunst.
Schrijven is niet zo nauwkeurig als wetenschap. Schrijven impliceert ‘een
nonchalance’ die van de ‘stemming’ afhangt. Volgens Victor is het voor een schrijver,
niet zo moeilijk om een roman te schrijven aangezien ‘hij zijn boek schrijft op de
manier waarop dat boek geschreven wil zijn. Het is een machine die zichzelf bouwt
en de lezer moet maar zien.’ (p147) Het boek mag dan zichzelf schrijven, toch is
de kunstzinnige creatie superieur aan de kunstmatige. Een boek kan maar door
één iemand geschreven worden, een uitvinding daarentegen kan door tientallen
ontdekt worden. Als twee wetenschappers uitgaan van hetzelfde gegeven, komen
ze (normaalgesproken) tot dezelfde conclusie. Twee schrijvers kunnen over hetzelfde
onderwerp twee totaal verschillende boeken maken.
De schrijver wordt niet alleen vergeleken met een wetenschapper. Hij blijkt ook
trekjes te hebben van een scheppende god en zelfs van een barende vrouw. Een
boek is een huwelijk van een mannelijke, sturende patriarch en een vrouwelijke
matriarch die baart in kreten en bloed: ‘Wil er een meesterwerk ontstaan, dan moet
de imitatio dei gepaard gaan met een imitatio deae.’ (p21) Maar ‘een verteller die
bestaat en niet bestaat’ wordt niet alleen gespiegeld in geslaagde
scheppingsprocessen.
Hoe moet ik [Victor] omschrijven wat er in mij omging? Het was niet zoiets
als ‘verdriet’, om jou [Aurora] nog het minst, want je bestond en je bestond
niet en ik wist niet wie je was of geworden zou zijn [...]. (p190, mijn
cursivering)
De schrijver lijkt op een wetenschapper, een barende vrouw, een scheppende God,
een creërende rabbi, en een kind dat sterft in de moederschoot. Schrijven is dus
ook een riskante onderneming. Er kunnen tijdens het proces allerlei dingen mislopen.
Zelfs een schrijver die leert uit de andere creatieprocessen is feilbaar. ‘Dan is de
vraag: is dit boek een levend of een dood kind? [...] Dat kan ik niet uitmaken, dat
31
moet de lezer doen.’
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Het beeld dat Mulisch van zichzelf schetst in Voer voor psychologen is dat van een
leergierig jongetje dat zowel gefascineerd is door wetenschap als door occultisme.
Hij mag dan wat ouder geworden zijn, de gedrevenheid van dat jongetje is hij niet
verloren. Met het enthousiasme van een kind, maar de finesse van een grijsaard
worstelt hij zich door de verschillende creatieprocessen, duikt in de onderwereld en
brengt een boek naar de oppervlakte.
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Kortaf
Bart Besamusca, The Book of Lancelot: The Middle Dutch Lancelot
Compilation and the Medieval Tradition of Narative Cycles, vertaald
door Thea Summerfield. Arthurian Studies 53. Cambridge: D.S. Brewer,
2003. ix + 210 pp. ISBN 0 059991 796 X. £40.00.
Dit waardevolle boek is een studie over de Lancelotcompilatie (Den Haag, KB, MS
129A 10). Besamusca's doel (en de reden voor de Engelse vertaling door Thea
Summerfield) is het centraal stellen van deze compilatie in het bredere onderzoek
over de oorsprong en ontwikkeling van de Arturiaanse cyclus. In het Middeleeuws
Engels is Sir Thomas Malory's Morte Darthur een belangrijk aanknopingspunt;
Besamusca behandelt ook een aantal andere vergelijkbare werken, waaronder
Lancelot du Lac van Micheau Gonnot en het Buch der Abenteuer van Ulrich Füetrer.
Besamusca is zich ervan bewust dat Engelstalige lezers weinig van de
Lancelotcompilatie zullen weten. De verwaarlozing van de Middelnederlandse
literatuur onder Anglisten is ten dele te wijten aan de gebrekkige taalkundige kennis,
maar ook ten dele aan de berusting van Neerlandici, die over het algemeen weinig
hebben gedaan om hun literatuur te ‘verkopen’ in het buitenland: omdat ze daar
geen gehoor vinden praten ze onder elkaar, en omdat onder elkaar praten vinden
ze elders geen gehoor.
Gelukkig vermindert het isolement van de Middelnederlandse literatuur
langzamerhand. Op het gebied van de Arturiaanse literaatuur hebben de recente
vertalingen van Walewein en Ferguut de Nederlandse ridderroman toegankelijk
gemaakt. De beloofde vertaling van de Lancelotcompilatie van Geert Claassens en
David Johnson is nog niet klaar, en daarom wordt een aanzienlijk deel van het boek
van Besamusca ingenomen door parafrasen van het verhaal. De Engelstalige lezer
zal dankbaar zijn voor de samenvattingen van de romans die alleen in het Nederlands
zijn overgeleverd: Moriaen (pp. 73-5), De Ridder metter mouwen (pp. 106-7),
Walewein ende Keye (pp. 117-19), Lanceloet en het hert mette witte voet (pp. 122-3),
en Torec (pp. 127-30). De romans die al bekend zijn in het Frans - Lanceloet (pp.
19-20), De Queeste vanden Grale (pp. 30-32), Arturs doet (pp. 43-44), Perchevael
(pp. 57-60), en de Wrake van Ragisel (pp. 93-95) - hadden wellicht een kortere
samenvatting verdiend.
De synopses van de diverse romans in de Lanceloetscompilatie worden gevolgd
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door een nauwkeurige vergelijking met de bronnen, die een goed inzicht geeft in
de werkwijze en interesses van de compilator. De meest opvallende kwaliteit is de
zorg die hij heeft besteed aan het samenhechten van weerbarstige romans tot één
harmonisch geheel. Een voorbeeld: om de Perchevael te doen aansluiten op de
Lanceloet (waarin Perchevael optreedt als een al ervaren ridder), sloeg de compilator
in zijn versie van Perchevael de jeugd van de held geheel over. Ook past hij de
openingsscène (de aankomst van de lelijke bode in Arthur's hof) aan met het doel
opvallende tegenstrijdigheden tussen de Lanceloet en de Perchevael te vermijden.
Het bewonderingswaardige vermogen van de Lancelotcompilator tot aanpassingen
wordt door Besamusca helder toegelicht.
Een tweede eigenschap die goed naar voren komt is de voorliefde van de
compilator voor de illusie van de gelijktijdigheid. De avonturen van de ridders volgen
elkaar niet successief op maar worden gelijkgeschakeld met behulp van omslachtige
verbindingspassages, zoals de volgende:
Nu sal ic van hare die tale
Ende van Sagrimorre leggen neder
Ende sal van Dodinele spreken weder,
Dien welden, (sic) die metter ioncfrouwe vart
Ende hine weet warevart.
Nu doet davonture verstaen
Dattie ioncfrouwe reet... (Lanceloet, II, 1050-7)

Zulke formules doen voor de moderne lezer wat onhandig aan, maar we moeten
niet vergeten dat de verhalende gelijktijdigheid een vrij nieuw gegeven is in de
Nederlandse literatuur rond 1300. In de orale volksoverlevering geldt de wet van
chronologische successie, en voor een publiek dat nog niet gewend is aan de
‘tussentijd’ moeten de wisselingen in het verhaal heel uitdrukkelijk worden
gemarkeerd. Typerend voor de Lancelotcompilator is dat hij zich hierbij van twee
verschillende techieken bedient: net als in de Oudfranse prozaroman wordt het
verhaal gepersonifieerd (Nu doet davonture verstaen), maar de dichter verschijnt
ook zelf ten tonele (Nu sal ic) in de persoon van de ouderwetse verteller. Besamusca
begrijpt het belang van dit detail: de verteller richt zich tot een luisterend publiek.
De voorkeur voor verzen boven proza staat mijns inziens ook hiermee in verband.
Verder valt het Besamusca op dat de compilator op zeer goede voet staat met
Walewein. Ook in de Engelse Arturiaanse traditie kan de ‘vader van het avontuur’
weinig kwaad doen. De epische degeneratie die hij in de Franse literatuur moest
ondergaan, blijft Walewein en Gawain gelukkig bespaard.
Iedereen die geïnteresseerd is in het fenomeen van de Arturiaanse cyclus zal dit
boek met profijt lezen. Dat geldt ook voor Anglisten, want de Lancelotcompilatie
biedt wel degelijk inzicht in Malory's Morte Dartur (en vice versa). Malory zag zichzelf
als een kroniekschrijver. Natuurlijk moeten de verhalen van Artur en zijn ridders
aaneengekoppeld worden in een cyclus: ze behoren immers tot dezelfde
geschiedenis. De impuls tot ‘cyclificatie’ is met andere woorden historisch.
Daarentegen heeft de literatuurkritiek (Besamusca incluis) de neiging de
veranderingen en toevoegingen van de schrijver als
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narratieve kunstgrepen te beschouwen, terwijl ze eigenlijk voortvloeien uit zijn respect
voor geschiedenis. Malory bijvoorbeeld verzint veel eigennamen voor personages
die in zijn bronnen anoniem zijn, niet omdat hij origineel wil zijn maar omdat hij
gelooft in hun werkelijkheid. Ik denk dat dezelfde geschiedkundige opvatting een
verklaring kan leveren voor de interessante zelfverdediging van de auteur:
Het es leden menech dach
Dat dese aventure gevel,
Hier omne en salic niet te snel
Dese aventure te tellen wesen;
Bedie ic hebbe dicke horen lesen:
Quade haeste es dicke ontspoet.
Hierbi hetic den genen vroet
Die wel te poente can ontbiden;
Maer daert glat es moet men gliden,
Ende somtijt met pinen staen;
Nadien dat daventuren gaen,
In caent anders niet bedriven... (III, 1186-98)

Besamusca beschrijft dit als een non sequitur: Het feit dat de gebeurtenissen zich
in het verre verleden hebben afgespeeld is toch geen reden om het relaas langzaam
te vertellen. Maar als we de verplichting van de schrijver aan de geschiedkunde
erkennen, worden zijn zorgen begrijpelijk: hoe ouder het avontuur, hoe moeilijker
ook de taak om de geschiedenis te reconstrueren en de avonturen te vertellen zoals
ze echt gebeurd zijn (want dat moet). Volgens Besamusca wil de auteur
‘narratologische complicaties’ (p. 38) vermijden; volgens mij gaat het om de waarheid.
Ad Putter

A. Ouwerkerk, Tussen kunst en publiek. Een beeld van de kunstkritiek
in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Leiden
(Primavera Pers) 2003. 272 blz. ISBN 90-5997-002-0. Prijs: €27,50.
Wat is het toch jammer dat Nederland rond 1800 maar zo kort een soort Franse
kolonie is geweest! Aan de Franse invloed hebben we veel handige en praktische
zaken te danken, zoals de vaste achternamen, de huisnummers en de centimeters.
Maar ook de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum en de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen zijn tot stand gekomen onder Franse invloed.
Allemaal instellingen zonder rechtstreeks winstoogmerk of beursnotering, en dus
unieke verschijnselen in een land waar de handel werd en wordt gezien als goddelijke
opdracht en hoogste levensvervulling.
Uit het proefschrift van Annemiek Ouwerkerk blijkt dat het Lodewijk Napoleon
was, aan wie we in Nederland de kunstkritiek te danken hebben. Le bon roi Louis
zag in kunst- en cultuurbevordering immers, naar Frans gebruik, een overheidstaak.
Zo liet hij in 1808 de eerste openbare tentoonstelling van eigentijdse beeldende
kunst organiseren, het begin van een traditie. Bij die tentoonstellingen van ‘levende
meesters’ was enige toelichting nodig. Eerst kwamen er gedrukte catalogi met korte
beschrijvingen. Die beschrijvingen groeiden soms uit tot commentaren. Intussen
begonnen er ook verslagen en kritieken in de tijdschriften te verschijnen. De
Nederlandse kunstkritiek was geboren.
Het duurde nog een flinke tijd voor-
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dat die vaderlandse kunstkritiek volwassen kon worden. In het kleine Nederlandse
taalgebied was weinig ruimte voor gespecialiseerde tijdschriften. Periodieken van
het type dat we nu vakbladen of special interest-bladen zouden noemen, hadden
hier tot ver in de negentiende eeuw weinig overlevingskansen. Lodewijk Napoleons
plan voor een Journaal van schoone kunsten bleek niet levensvatbaar. Mede
daardoor liet de kunstkritiek in de zin van een reguliere en regelmatige bezigheid
nog lang op zich wachten. Maar rond 1840 was de kunstkritiek een gevestigd genre
met eigen tijdschriften geworden. Er werd nu ook over kunst geschreven wanneer
er geen tentoonstelling van levende meesters was. Daarmee veranderde tevens
het karakter van de kunstkritieken. Was het aanvankelijk de bedoeling dat je zo
‘objectief’ en ‘heuselijk’ mogelijk over je kunstbeoefenende medemens oordeelde,
later mocht het ook wel eens een beetje subjectief en onheus zijn. Bij de beoordeelde
kunstenaars zelf viel dat natuurlijk niet altijd even goed. De dissertatie van Ouwerkerk
besluit met een hilarisch, rijk geïllustreerd hoofdstuk onder de titel Kritiek in beeld:
iconografie van criticus en kritiek. In dit hoofdstuk slaan de kunstenaars terug met
hun eigen wapenen, die even fraaie als hatelijke afbeeldingen van critici opleveren.
We zien honden die op de kunst pissen, ezels of apen die er niets van begrijpen,
slangen die hun gluiperige en valse commentaren sissen. Ook worden heel wat
critici afgebeeld als blindeman, of op zijn minst als een bijziende met een bril. In het
voorbijgaan presenteert Ouwerkerk overigens een paar voorbeelden van bebrilde,
blaffende of balkende critici uit veel latere tijd. Daaruit blijkt hoe bestendig de
beeldvorming over de kritiek is.
Tussen kunst en publiek is een knappe, goed gecomponeerde en helder
geschreven studie. Annemiek Ouwerkerk beweegt zich behendig door de doolhoven
van verschillende disciplines. Zo bespreekt ze de ontwikkeling van de culturele
infrastructuur tussen 1800 en 1850. Welke mogelijkheden hadden kunstenaars om
hun werk te presenteren, in welke media konden critici hun mening geven, hoe groot
was het kunstminnend publiek, en waar kwam het geld voor de kunst vandaan?
Daarnaast laat de auteur zien hoe de normen van de critici zich wijzigden onder
invloed van veranderingen in kunst en kunstbeschouwing, maar ook hoe de
opvattingen over de kritiekbeoefening zelf veranderden, zowel onder critici als in
de buitenwereld. Allerlei deelaspecten leiden tot interessante uitstapjes. Zo toont
Ouwerkerk bijvoorbeeld hoe niet alleen de kunst, maar ook de presentation of self
van de kunstenaar veranderde onder invloed van de tentoonstellingspraktijk en de
kritiek: ‘Ten gevolge van de geregelde tentoonstellingen was de kunstenaar
noodgedwongen een openbare figuur geworden en ontstond de
“tentoonstellingskunstenaar”, die zich expliciet richt op het publiek en van zijn
verschijnen op de tentoonstelling een spektakel maakt.’
Enige reserves heb ik, waar Ouwerkerk beschrijft hoe de kunstkritiek op den duur,
zo rond 1840, de norm losliet dat men uitsluitend objectief en opbou-
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wend diende te recenseren. Volgens haar hing die norm in Nederland samen met
een maatschappelijk streven naar harmonie en eendracht. Dat streven was niet
alleen een kwestie van Biedermeier-burgermansfatsoen, maar ook een reactie op
de traumatische ervaring van de burgertwisten in de revolutionaire jaren 1780 en
1790. Tot zover heeft Ouwerkerk ongetwijfeld gelijk. Maar de auteur suggereert ook
dat de kritiek pas een ‘echte’, ‘volwassen’ kritiek werd, toen ze ook subjectief en
afbrekend mocht zijn. Hier lijkt mij sprake van een cirkelredenering. Eerder heeft
Ouwerkerk de kritiek namelijk gedefinieerd als een subjectieve bezigheid. Naar mijn
idee dachten de tijdgenoten daar aanvankelijk heel anders over. Wat veranderde
is dan ook niet zozeer de norm hoe men moest recenseren, maar eerder de hele
opvatting over wat kritiek is. Zoals zovele termen en begrippen veranderden ook
termen als ‘kritiek’ en ‘recenseren’ in de decennia rond 1800 van karakter. In
Nederland gebeurde dat wat later dan bij de grote buren Frankrijk, Duitsland en
Engeland. Ouwerkerk besteedt terecht veel aandacht aan de ezels, de apen, de
slangen en de andere beelden voor een ‘subjectieve’ kritiekopvatting, maar zij
bespreekt slechts in het voorbijgaan het eerdere beeld van de ‘objectieve’
kunst-rechter. Elders citeert zij een uitspraak uit een kunsttijdschrift van 1848: ‘De
tijd waarin wij leven is bij uitnemendheid die der Kritiek’. Ouwerkerk vertelt hier niet
bij dat dit in feite een letterlijk citaat is van Kant, die bijna zeventig jaar eerder al
sprak over zijn eigen tijd als das eigentliche Zeitalter der Kritik. Maar met dat Kritik,
bijvoorbeeld in een titel als Kritik der reinen Vernunft, bedoelde Kant natuurlijk niet
zoiets als ‘tijdschriftrecensie’, maar zoiets als ‘wetenschappelijke analyse’. Dit geeft
al aan hoezeer het kritiekbegrip zelf in de tussenliggende tijd kon veranderen, nog
los van wat Ouwerkerk noemt de ‘gedragscode’ van de critici.
Deze bijzonder rijk gedocumenteerde en geestig geïllustreerde dissertatie geeft
niet alleen een goed beeld van de vaderlandse kunstkritiek in de bestudeerde
periode. Tussen kunst en publiek biedt ook veel stof tot nadenken en tot historische
relativering van verschijnselen in de huidige kunstwereld. De eerder geciteerde
observatie over de opkomst van de ‘tentoonstellingskunstenaar’, bijvoorbeeld,
herinnert ons er nog eens aan dat dit geen uitvinding van de twintigste eeuw is. En
wie geneigd is om figuren van het type Rudi Fuchs te beschouwen als wartaal
verkopende ezelskoppen, wordt hier geconfronteerd met het gegeven dat dit
clichématige beeld van de kunstkenner al zo'n tweehonderd jaar geleden gangbaar
was.
Als literatuurhistoricus kijk ik eens te meer knarsetandend en met grote jaloezie
naar mijn kunsthistorische collega's. Zij waren altijd al in het voordeel doordat zij
hun publicaties en lezingen kunnen opsieren met leuke plaatjes. Nu hebben ze ook
nog eens een fraai boek over de vroegste geschiedenis van de kunstkritiek, terwijl
een dergelijk boek over de literatuurkritiek nog altijd ontbreekt. Ik gun het die
kunsthistorici eigenlijk nauwelijks - met uitzondering van de schrijfster, natuurlijk.
Gert-Jan Johannes
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[2004/3]
Literatuur en natuurwetenschap
Ter inleiding
Mary Kemperink, Ben Peperkamp en Paul Wackers
1
Met de Tachtigers manifesteerde zich ook in Nederland een visie op literatuur (en
kunst in het algemeen) als een gesloten, zelfstandig domein. Deze kijk op de zaak
ging hand in hand met het poëticale credo dat gedichten en verhalen vóór alles om
zich zelfs wil geschreven en gelezen zouden (moeten) worden. Tegelijk tekende de
autonomisering zich ook institutioneel af. Vanaf het eind van de negentiende eeuw
ging de literaire wereld zich sociaal gesproken steeds meer distantiëren van de
buitenliteraire en begon er duidelijk een apart literair circuit te ontstaan.
Dit thema-nummer van Nederlandse letterkunde, gewijd aan de verhouding tussen
literatuur en natuurwetenschap (begrippen waaraan de afgelopen eeuwen
uiteenlopende betekenissen zijn gehecht en die dus niet in ‘statische’ zin mogen
worden opgevat), vormt een sprekende illustratie van dit autonomiseringsproces.
Tegelijk laat het evenwel ook de betrekkelijkheid van die zogenaamde literaire
autonomie zien. De hier bijeengebrachte artikelen, die de periode bestrijken vanaf
de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, maken zichtbaar hoe lang
natuurwetenschap en literatuur nog op een vanzelfsprekende wijze met elkaar
vervlochten zijn geweest. Ze demonstreren ook dat na 1900, wanneer het proces
van autonomisering zich al grotendeels heeft voltrokken, literatuur en
natuurwetenschap nog steeds een intensieve en dynamische band met elkaar
onderhouden.
Eeuwenlang is dat wat wij literatuur noemen, doelbewust ingezet als middel tot
het in meer of minder gepopulariseerde vorm overdragen van wetenschappelijke
kennis, en tot verspreiding van de ideologisch gewenste interpretatie van die kennis.
Literatuur bood met andere woorden de ‘ruimte’ wetenschappelijk standpunten traditionele en vernieuwende - kritisch te waarderen en een plaats te geven in het
culturele vertoog. Vanaf de Middeleeuwen tot ver in de negentiende eeuw werd de
literaire vorm vanzelfsprekend gebruikt als voertuig voor dat tweeledige doel. Die
literaire presentatie kon variëren van een amalgaam van literaire en zakelijke
tekstdelen in één tekst, tot meer specifiek didactische literaire genres als het leerdicht
en de tendensroman.
In de middeleeuwen was het Latijn de taal van alle wetenschappen. Toen de
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belangstelling voor wetenschappelijke onderwerpen ook buiten de kring van
intellectueel geschoolden toenam, ontstond er dus automatisch ook behoefte aan
teksten in de volkstaal om deze kennis over te dragen. De vaak gebruikte
tegenstelling: Latijnse geleerdheid versus volkstalige popularisering is overigens in
deze formulering onhoudbaar. Populariseringen en eenvoudige introducties op
specifieke wetenschapsgebieden bestonden zowel in het Latijn als in de volkstaal
(zie het artikel van Reynaert in dit nummer). Vanaf de late middeleeuwen treffen
we daarnaast in de volkstaal ook besprekingen van zeer complexe wetenschappelijke
problemen aan. In de vroegmoderne tijd zette dit proces zich door. De wetenschap
bleef zich ontwikkelen en die ontwikkeling werd geflankeerd door een toenemende
reeks teksten die inleidden op wetenschappelijke kennis of vanuit een
niet-wetenschappelijk standpunt stelling namen ten opzichte van wetenschappelijke
ontwikkelingen. Voor dit soort teksten werden tot in de negentiende eeuw literaire
genres en (stijl)middelen gebruikt. In de loop van de negentiende eeuw, toen de
scheiding tussen literatuur en wetenschap institutioneel steeds manifester werd,
gingen wetenschap en literatuur beide, vanuit strategische motieven, ook expliciet
hun eigen autonomie claimen. Daarmee raakte de literaire vormgeving ter
popularisering van wetenschappelijke kennis voor beide partijen in diskrediet.
Maar ook wanneer literatuur niet doelbewust wordt ingezet ter verspreiding van
(natuur)wetenschappelijke kennis zijn literatuur en wetenschap qualitate qua met
elkaar verbonden. Alleen al om de eenvoudige reden dat, ondanks alle
autonomisering, literatuur en wetenschap deel blijven uitmaken van dezelfde cultuur
in brede zin. Beide putten daaruit en beide dragen daartoe bij. Wetenschappelijk
kennis ontstaat niet in een vacuüm. Ze is het product van sociale interactie, net als
literatuur. Wetenschappelijke theorieën kunnen dan ook nietwetenschappelijk
gemotiveerde - bijvoorbeeld literaire en mythische - elementen bevatten.
Wetenschappers en literaire auteurs maken bovendien gebruik van een
gemeenschappelijk taalsysteem en putten beide uit een aantal stereotiepe ‘narratieve
schema's’ die in onze cultuur in gebruik zijn. Omgekeerd laten literaire werken
wetenschappelijke sporen zien, ook wanneer ze niet in eerste instantie zijn
geschreven voor verspreiding van wetenschappelijke kennis.
Voor wetenschap zowel als voor literatuur geldt dan ook dat zij elk op hun eigen
manier, bewust of onbewust, de cultuur representeren waar zij deel van uit maken.
Beide zijn ze daarmee ook dragers van in die cultuur vigerende ideologieën (in de
zin van vaak onbewuste visies en vooronderstellingen).
De continue dynamische uitwisseling tussen literatuur en natuurwetenschap - als
deelnemers en bijdragers aan de cultuur in brede zin - wil nog niet zeggen dat
wetenschappelijke sporen zich onmiddellijk herkenbaar in de literatuur aftekenen
en evenmin dat de wetenschap op doorzichtige wijze het mythische fundament van
haar theorieën prijsgeeft. Literatuur en wetenschap onderhouden geen één-op-één
relatie. Hun verwantschap is geen kwestie van het overhevelen van
wetenschappelijke kennis naar het literaire domein of omgekeerd. Zelfs in de roman
van Harry
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Mulisch, De procedure (1998), waarin uitvoerige biochemische beschouwingen zijn
opgenomen over de werking van DNA en expliciet wordt verwezen naar het
baanbrekend wetenschappelijk werk van Crick en Watson, is ‘wetenschap’ vooral
metafoor voor het menselijk streven de grenzen van leven en dood te verkennen,
en waar mogelijk: te overschrijden. Zodra een (wetenschappelijke) term het
oorspronkelijke milieu verlaat, raken er onvoorziene betekenissen actief, en precies
daarmee zien we Mulisch spelen. Hetzelfde geldt voor hele redeneringen die,
wanneer ze het oorspronkelijke gebied verlaten hebben, onverwachte en onvoorziene
implicaties en interpretaties krijgen. De wetenschappelijke impact in de literatuur is
het grootst wanneer de wetenschap door de literatuur naar de eigen hand wordt
gezet. Wie als literatuurwetenschapper op zoek gaat naar de sporen van
wetenschappelijk gedachtegoed in literaire teksten, moet dan ook niet verwachten
‘kant en klaar’ liggende wetenschappelijke theorieën aan te treffen. Het gaat eerder
om het signaleren van allusies, subtiele metaforiek, verwante termen en gedeelde
inzichten. Gillian Beer heeft in haar talrijke publicaties over de verhouding tussen
1
literatuur en wetenschap daar zeer terecht steeds met nadruk op gewezen.
Ook om nog een andere reden is de analyse van literaire (publieke) voorstellingen
van het wetenschappelijk bedrijf gecompliceerd. Aspecten van de algemene
cultuurgeschiedenis en de geschiedenis van de wetenschappen grijpen hier in
elkaar. Dit vereist aandacht voor de dynamische betrekkingen tussen
wetenschappelijke gemeenschappen en publiekskringen en daarmee kennis zowel
van de publieke culturele context als van de ontwikkeling van de wetenschappen
zelf.

2
In dit thema-nummer staat, zoals gezegd, de relatie centraal tussen de
natuurwetenschap en de Nederlandse literatuur in brede zin (dat is: inclusief
niet-fictionele teksten zoals: essay, pamflet, (pseudo)wetenschappelijk
beschouwingen uit de meer literaire hoek en dergelijke). De gekozen invalshoek
daarbij is de vraag hoe vanaf de middeleeuwen tot nu wetenschappelijke
ontdekkingen en theorieën in literatuur worden gerepresenteerd en welke ideologieën
met deze representaties worden verbonden. Daarbij is tevens aandacht geschonken
aan de verhouding tussen het literaire en het wetenschappelijke discours, tegen de
achtergrond van de vraag in hoeverre de literatuur ten opzicht van andere mogelijke
populaire verwerkingen van wetenschappelijke inzichten een bijzondere plaats
inneemt.
Te zamen zetten de bijdragen een aantal lijnen uit die de verhouding van de
literatuur tot de wetenschap door de eeuwen heen markeren. In de eerste plaats
laten ze, zoals al aangegeven, zien dat tot en met de negentiende eeuw literaire
genres en middelen werden ingezet voor de verspreiding van wetenschappelijke
kennis. Reynaert bespreekt een aantal teksten die de vertelvorm van de epiek,
namelijk het gepaard rijmende vers, gebruiken om astronomische en astrologische
kennis over

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

208
te dragen. Opmerkelijk daarbij is dat dezelfde vormgevingsprincipes gebruikt worden
voor kennisoverdracht op kwalitatief nogal verschillend niveau. Meijer Drees
demonstreert hoe de retorisch beproefde techniek van een fictioneel gesprek in
pamfletvorm gebruikt kon worden om recente opvattingen over kometen breder te
verspreiden en tevens ideologisch stelling te nemen in het debat rond die opvattingen.
Leemans toont vervolgens dat het in de zeventiende eeuw mogelijk was om bijbelse,
literaire en wetenschappelijke gegevens en inzichten in één werk op te nemen en
te integreren. Ook in haar artikel blijkt de reden tot schrijven uiteindelijk niet
wetenschappelijk of populariserend maar ideologisch. Peperkamp - wiens bijdrage
2
in het vorige nummer van Nederlandse Letterkunde moest worden afgedrukt - laat
zien hoe in de negentiende eeuw denkbeelden over de mogelijkheid c.q.
onmogelijkheid van leven op de maan in een fictionele context werden geïntegreerd.
Ook dankzij de literatuur hebben wetenschappelijke ideeën kunnen doordringen tot
in het publieke domein en zo een rol kunnen spelen in openbare debatten. Dat het
daarbij vaak ging om tamelijk moderne kennis en inzichten, bewijzen de bijdragen
van Reynaert, Meijer Drees, Leemans en Peperkamp.
Een andere interessante kwestie is die van het (geïntendeerde) lezerspubliek.
Wie schreef voor wie? Uit de bijdragen wordt duidelijk dat het steeds gaat om een
breder publiek dan alleen de wetenschappelijke wereld, maar dat ligt ook voor de
hand. Wetenschappers hoeven onderling immers geen ‘vertaalslag’ te maken. Wat
betreft het publiek zijn vooral de artikelen van Reynaert en Meijer Drees interessant.
Reynaert draagt gegevens aan die de standaardvoorstellingen over het gebruik van
Latijn en volkstaal met betrekking tot ‘populariserende’ teksten en de relaties tussen
vormgeving, beoogd publiek en receptiewijze (lezen of luisteren) in de middeleeuwen
problematiseren. Meijer Drees toont dat ‘leken’ soms niet schromen om zich ook te
richten tot de professionele wetenschappers om hen mee te delen welke standpunten
ze wel of niet mogen huldigen.
Voor dat publiek was wetenschap niet enkel een serieuze zaak. Peperkamp laat
zien dat gepopulariseerde wetenschappelijke voorstellingen (zoals die van mogelijk
leven op de maan) ook een rijk amusementsgehalte bezaten.
De bijdragen van Reynaert, Meijer Drees, Leemans en Peperkamp maken duidelijk
dat het amalgaam van literatuur, theologie en wetenschap lang heeft standgehouden
en ook dat het conflict tussen wetenschap en theologie of geloof tot aan het eind
van de negentiende eeuw heeft voortgeduurd. Opmerkelijk is overigens dat de
artikelen in samenhang een ontwikkeling in de visie op ‘literatuur’ suggeren, hoewel
ze niet met het oog daarop geschreven zijn. Zowel bij Reynaert als bij Meijer Drees
is geen sprake van literatuur als een aparte categorie. Zij behandelen teksten die
gebruik maken van wat wij literaire middelen noemen, maar die door tijdgenoten
niet om die reden als een aparte categorie werden gezien. Bij Goeree, de auteur
die Leemans bespreekt, is de vraag of zijn bijbelse geschiedenis nu wel of niet
literatuur is, een punt van discussie. En in de discussie over het leven op de maan
die Peperkamp bespreekt, zijn de lijnen eigenlijk al getrokken volgens onze
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‘moderne’ criteria: reisverslagen en krantenartikelen worden niet langer vanzelf als
literatuur gewaardeerd, een gedicht wel.
Het hier verrichte onderzoek laat verder zien dat de overgang van de negentiende
naar de twintigste eeuw in veel opzichten een breuk vormt en de verzelfstandiging
van wetenschap en literatuur markeert. Grüttemeier betoogt in zijn bijdrage dat de
poëtica van de Nieuwe Zakelijkheid een aanwijzing vormt voor het losmakingsproces
van literatuur en wetenschap. Tegelijk blijven beide domeinen ook na 1900 met
elkaar verbonden. Kemperink gaat in haar artikel in op de dynamische wisselwerking
tussen literatuur en natuurkunde rond 1900 en demonstreert hoe nieuwe inzichten
op het gebied van de thermodynamica een rol spelen in literaire teksten die op zich
geen wetenschappelijke doelstelling hebben. Daarbij blijken wetenschap en
metafysica nog steeds nauw op elkaar te worden betrokken.
De hier gebundelde bijdragen zijn niet alleen recente getuigenissen van het
vruchtbare onderzoek dat er voor alle perioden van de Nederlandse literatuur verricht
wordt op het terrein van de relatie tussen literatuur en wetenschap. Zij geven expliciet
en impliciet ook een blik op interessante onderzoeksmogelijkheden voor de toekomst
op dit terrein. Geïntegreerd onderzoek naar de wetenschappelijke kennis en inzichten
van auteurs en van hun lezers, naar ontwikkelingen binnen de wetenschappelijke
disciplines en naar de representatie daarvan ten behoeve van een algemeen publiek
zal daarvan de basis dienen te vormen. Van een toekomstige samenwerking tussen
literatuurwetenschappers en (wetenschaps)historici valt hier met andere woorden
veel te verwachten.
augustus/september 2004
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Wereldbeeld en astrologie in Middelnederlandse didactische
literatuur (tot ca. 1400)
J. Reynaert
Direct na de geboorte van het titelpersonage in het abel spel van Esmoreit heeft de
raadsman-astroloog aan het hof van Damascus in de sterren gezien dat in Sicilië
een koningszoon geboren is: astrologisch wijst alles erop dat de nieuwgeborene de
koning van Damascus naar het leven zal staan en diens dochter tot het christendom
bekeren. Het is één van de vele scènes in de Middelnederlandse literatuur waar
een astrologische prognosticatie tevens het motorisch moment vormt waarmee een
verhaal een aanvang of een beslissende wending neemt. Vergelijkbare verwijzingen
naar de astrologie - opvallend: eveneens in een exotische context - zijn bijvoorbeeld
1
te vinden bij het begin van Seghelijn van Jerusalem en Barlaam en Josaphat. En
in het abel spel Vanden winter ende vanden somer weet Venus de twist tussen
zomer en winter te beslechten met een verwijzing naar de sterrenhemel als de
2
werkelijke heerser, op Gods bevel, over de seizoenen.
Op dit soort intertekstuele verweving met het astronomisch/astrologisch discours
is de Middelnederlandse literatuur nog niet systematisch onderzocht. Maar de
aangegeven voorbeelden volstaan ruimschoots om de vraag op te roepen in welke
mate met dergelijke passages bij een voorkennis van het publiek werd aangeknoopt
en op welke voorstellingen over kosmos en astrologie daarbij een beroep kon worden
gedaan. Veel aandacht is aan die conceptuele achtergrond, zeker voor de vroegste
3
periode van onze letterkunde, nog niet besteed. Toch ligt in de volkstalige
artesliteratuur daarvoor een ontzaglijke hoeveelheid informatie voor het grijpen. Om
een beeld te krijgen van hoe omvangrijk, veelvormig en invloedrijk de
astronomisch-astrologische literatuur in de volkstaal op het einde van de
Middeleeuwen wel was, volstaat het een blik te werpen op het overzicht dat Erwin
Huizenga in zijn dissertatie heeft opgenomen van de inhoud van handschrift Wenen,
Österreichische Nationalbibliothek, 2818. Op een achttal katernen, samen 96 folia,
zijn in het eerste deel van dit verzamelhandschrift niet minder dan 82 (proza)teksten
gekopieerd die op een of andere wijze met astronomie en (medisch)astrologische
onderwerpen te maken hebben: van puur astronomisch-mathematische tabellen,
over allerlei prognosticaties betreffende de aard en het verloop van ziekten en hun
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behandeling, tot astrologische waarzeggerij omtrent echtelijke ontrouw en daaruit
voortvloeiende kinderen. Hoewel het handschrift zelf pas in de laatste decennia van
de vijftiende eeuw ontstaan is, wijst veel erop dat een groot deel van de
astronomisch-astrologische inhoud teruggaat op voorbeelden die dateren van de
4
eerste helft, indien niet van het begin van de eeuw of vroeger. De daar
bijeengebrachte teksten vormen dan ook een representatief staal van wat vanaf ca.
1400 aan volkstalige astronomische en astrologische literatuur in omloop was in
5
het milieu van de (al dan niet professionele) geneeskunstbeoefenaars.
Maar ook vóór die tijd en op een heel wat breder publiek dan alleen medisch
geïnteresseerden moeten het universum en de kracht van de sterren een grote
fascinatie hebben uitgeoefend. Uit de dertiende en veertiende eeuw zijn een aantal
in het Middelnederlands geschreven didactische teksten bewaard die dit sprekend
illustreren. De meeste van die teksten zijn uitgegeven en sommige hebben de nodige
filologische en wetenschapshistorische aandacht gekregen. Voorzover ik zie is tot
nog toe de vraag naar de context waarin deze teksten ontstaan en gebruikt zijn en
naar hun betekenis voor het wereldbeeld en de mentaliteit van hun gebruikers, nog
maar weinig gesteld. Ofschoon - zoals zal blijken - auteurs en gebruikers slechts in
uitzonderlijke gevallen geïdentificeerd en gedocumenteerd zijn, laten de teksten
zelf, maar vooral ook vaak de handschriften waarvan ze deel uitmaken heel wat
zien wat voor de geschiedenis van wetenschappelijke voorstellingen en de impact
ervan op de mentaliteitsgeschiedenis relevant is.
Omdat ik hier van meet af aan de aandacht wil toespitsen op de teksten die bij
het bredere ‘literaire’ publiek bekend kunnen geweest zijn, beperk ik mij tot die
werken die hetzij encyclopedisch van opzet zijn - en waarin dus astrologie en
kosmologie te midden van andere onderwerpen aan bod komen - hetzij een
astrologische uiteenzetting aanreiken op zo'n (bescheiden) niveau, dat ze geen
echte astronomische waarnemingen en berekeningen voor hun gebruikers
impliceerden. Dat zijn tevens - en wel niet toevallig - de teksten die vaak in
handschriften met ‘eigenlijke’ literatuur meekomen en waarvan de belangrijkste (als
Lekenspiegel, Sidrac en Natuurkunde van het geheelal) tot de literatuurgeschiedenis
worden gerekend. Uit hun prologen, die bijvoorbeeld naar de epische literatuur
verwijzen om er zich al dan niet expliciet van de distantiëren, blijkt trouwens al vaak
dat ze hetzelfde publiek wilden bedienen als de voorafgaande epiek. Afgezien van
de Sidrac - één van onze vroegste prozawerken - betreft het dan ook uitsluitend
teksten die met gepaard rijmende vierheffingsverzen formeel de bestaande literaire
conventie voortzetten.

Theoretisch-encyclopedische literatuur
Wat exact het publiek kan geweest zijn dat de auteur van de zgn. Natuurkunde van
het geheelal voor ogen had toen hij omstreeks het einde van de dertiende eeuw dit
didactisch traktaat over astronomie, tijdrekenkunde, meteorologie en astrologie
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samenstelde, valt bijzonder moeilijk met enige precisie te reconstrueren. Uit de
aanhef blijkt dat hij rekening hield met een publiek dat andere, ‘gemakkelijker’ boeken
gewend was:
Dit en slacht anderen boeken niet [Dit lijkt niet op andere boeken]
Want elc woert datmen hier siet
Moetmen onthouden ende verstaen
6
Eermen voert sal lesen gaen. (v. 29-32)

Opmerkelijk, gezien de tijd van ontstaan, is anderzijds dat hier blijkbaar niet aan
een auditieve, maar aan een lezende receptie gedacht wordt (elc woert dat ghi hier
7
siet). Van een héél bescheiden intellectueel niveau kunnen die lezers dus al niet
geweest zijn. Bovendien moet de op het eerste gezicht enigszins neerbuigende
houding van de proloog met de volgende bedenking gerelativeerd worden. Zoals
Jansen-Sieben in haar inleiding tot de editie heeft laten zien, is de Natuurkunde van
zo nabij met het Oudfranse Image du monde van Gossouin de Metz verwant, dat
beide op een gemeenschappelijk voorbeeld moeten teruggaan, wellicht een versie
8
of een bewerking van de Imago mundi van Honorius Augustodunensis. Welnu, ook
Gossouins tekst vertoont in de proloog de waarschuwing dat de lezer aan elk deel
van de tekst zijn aandacht moet geven en alles goed moet begrijpen vooraleer hij
verder leest. Indien de Middelnederlandse tekst niet rechtstreeks van het Frans
afhankelijk is, dan moeten deze waarschuwingen en leesinstructies dus ook in de
Latijnse proloog hebben gestaan en moeten we in die voorbeeldtekst zelf reeds te
maken hebben met - als ik mij deze paradox mag veroorloven - een ‘vulgariserende’
Latijnse tekst. Het is daarbij maar de vraag of we ons bij de Natuurkunde een heel
andere, weer meer populariserende intentie moeten voorstellen dan bij het Latijnse
voorbeeld. Op het vlak van de inhoud wordt - zoals hieronder zal blijken - de lat
alvast vrij hoog gehouden. En ook de bewaarde overlevering van de
Middelnederlandse tekst wijst op een publiek van een zeker intellectueel niveau.
Van vijf handschriften zijn de vroegste bezitters te identificeren. Het gaat om: een
pastoor van een parochiekerk (Monster bij Den Haag), een adellijke familie (de
heren van IJsselstein), een klooster (minderbroeders te Utrecht), een geneesheer
9
(Jan van Aalter) , een Nijmeegs koopman met een goede kennis van het Latijn (of
een kanunnik van diezelfde stad). Niet alleen deze, maar ook de overige drie volledig
bewaarde handschriften van de Natuurkunde bevatten teksten of nota's in het Latijn.
Verder wijst de inhoud van de diverse handschriften op belangstelling voor
tijdrekenkunde, astrologie, geografie, natuurkunde en geneeskunde. Vooral het
verband met de geneeskunde is opvallend. Met uitzondering van het handschrift
van de heren van IJsselstein bevatten alle manuscripten ten minste één korte
medische tekst, vaak ook wel meer. Het vroegste van de bewaarde manuscripten
(hs. Brussel, K.B. 15.624-41: ca. 1351) is bovendien een verzameling van medische
10
teksten in de volkstaal, die aantoonbaar door een medicus is geschreven.
Opmerkelijk is dit des te meer omdat de tekst van
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de Natuurkunde een vrij uitvoerige passage bevat met als titel Welc dat een goet
fisiker [arts] es, waarin gewezen wordt op het belang van de astrologie voor de
geneeskunst. Voorzover de tekst zelf en de handschriften daarover iets laten
doorschemeren, lijkt zowel het geïntendeerd als het werkelijk publiek van de
Natuurkunde bestaan te hebben uit mensen die enigszins gestudeerd waren,
bijvoorbeeld (een deel van) de Latijnse school hadden doorlopen, maar die voor
hun informatie op natuurkundig gebied bij voorkeur naar volkstalige teksten grepen.
Het wereldbeeld nu dat deze ‘intellectuele middenklassers’ zich in de Natuurkunde
eigen konden maken, was er een van een hoge graad van abstractie en van een
vrij grote complexiteit. De planeten worden besproken vanuit aards perspectief,
d.w.z. te beginnen met de maan en eindigend met Saturnus (wat, zoals we zullen
zien, niet zonder meer de algemene regel is). Maar voor het overige zet de
Natuurkunde een beeld van het universum neer dat dit geocentrisme, of althans de
omvang van het aardrijk tegenover het geheel van het universum, zeer relativeert.
Zo worden van elke planeet zowel de grootte in vergelijking met de aardbol als de
afstand tot de aarde weergegeven in getallen die natuurlijk niet exact
overeenstemmen met de gegevens die de huidige wetenschap kent, maar die wél
in diezelfde astronomische orde van grootte liggen. De kortste afstand tot de maan
bedraagt volgens de Natuurkunde 109.037 mijlen en een half, omgerekend (met
11
de ‘astronomische mijlen’ zoals ze iets verder in de tekst worden toegelicht ) ca.
175.000 km. De omvang van de maan is één negenendertigste van die van de
aarde, die van de zon 166 keer die van de aarde, zoals trouwens elke ‘grote’ ster
aan het firmament ten minste 100 maal groter is dan de aardbol. Dat ze voor ons
zo klein schijnen, komt door de afstand: voor een mens die zich op diezelfde afstand
zou bevinden, zou de hele aarde niet groter lijken dan de punt van een naald.
Een opmerkelijke relativering van het ‘intuïtieve’ wereldbeeld brengt de
Natuurkunde ook waar het gaat over de richting waarin de planeten bewegen. In
tegenstelling tot wat we vanop aarde observeren, gaat die beweging namelijk niet
van oost naar west, maar van west naar oost. Met moet immers de dagelijkse
beweging van het firmament verdisconteren, waardoor de planeten westwaarts
worden meegenomen, zoals vliegen - het is de vergelijking die de tekst zelf maakt
- die zich op een draaiend wiel zouden bevinden en die tegen de draairichting in
zouden kruipen. Zo ‘willen’ de planeten eigenlijk naar het oosten, maar worden ze
door het firmament westwaarts meegenomen.
De invloed die planeten en sterrenbeelden op het ondermaanse hebben, bespreekt
de Natuurkunde uitvoerig, maar tevens alweer vrij relativerend. De zodiaktekens
worden nagenoeg uitsluitend in een kalendarisch-klimatologische context geplaatst:
bij de bespreking van elk afzonderlijk teken van de dierenriem gaat om zo te zeggen
alle aandacht naar de invloed op de seizoenen en de verhouding tussen dag en
12
nacht. De invloed van de planeten wordt in zes verzen afgedaan: ze zijn ofwel
‘goed’ (Jupiter en Venus), of ‘kwaad’ (Mars en Saturnus) of ‘neutraal’ (Mercurius,
13
zon en maan). Maar verder gaat het kapittel Hoe elc mensche neemt sijn
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nature ende sijnre gheboerte van eenre planete nagenoeg geheel over de kwestie
van de predestinatie. Dat iemands lot, en meer bepaald de wijze waarop hij - het
subject van de middeleeuwse astrologie is, op weinig na (waarover later), steeds
mannelijk - aan zijn eind zou komen, onafwendbaar in de sterren geschreven stond,
was blijkbaar een geloof dat bij velen leefde. Als men een dief hangt, zeggen die
lude: Het es hem gheboren an / Waer hi besloten in [opgesloten binnen] een mure
/ Hi moste doen [volgen] sijn nature. Dit geloof wordt door de Natuurkunde omstandig
en op de te verwachten wijze bestreden: een karaktertrek die een mens bij zijn
geboorte van nature meekrijgt, is slechts een neiging, een ‘begeerte’ die hij kan
ombuigen, geen onoverkomelijk omen. Toch moet de auteur een zeker geloof
gehecht hebben aan de voorspellende kracht van het gesternte. Wanneer men bij
iemands geboorte in de sterren kan zien dat hij als een dief zal worden gehangen,
dan kan dat twee dingen betekenen: dat bij hem de neiging tot stelen aangeboren
is, óf dat hij, indien hij tot stelen overgaat, sneller gevat en gehangen zal worden
dan een dief met een andere geboortehoroscoop. In dit laatste geval is er geen
oorzakelijk verband via het karakter, maar is de relatie niet anders dan magisch te
noemen.
Een tweede encyclopedische artestekst in het Middelnederlands waarin
kosmologische informatie te vinden is, de Sidrac, gaat via het Franse Livre de Sydrac
in oorsprong grotendeels terug op dezelfde Image du monde van Gossouin de Metz
waarmee ook de Natuurkunde van het geheelal van nabij verwant is. In tegenstelling
tot de Natuurkunde (zie hierboven) moet de Middelnederlandse Sidrac, zoals O.
Lie aan de hand van de bewaarde overlevering én van gegevens in de tekst zelf
14
heeft aangetoond, geschreven zijn met het oog op een breed lekenpubliek.
Verrassend is dan ook dat deze ‘populaire’ encyclopedie de Natuurkunde in louter
astrologisch opzicht overtreft met heel wat meer én preciezere informatie over hoe
de planeten (hier in dalende volgorde: van Saturnus naar maan) in samenhang met
de sterrenbeelden iemands karakter en toekomst bij zijn geboorte beïnvloeden. Van
elke planeet wordt meegedeeld welke tekens haar ‘eigen’ zijn en wat de kwaliteiten
zijn - koud of heet, vochtig of droog - (vraag 243), het karakter en de toekomst die
het zodiakteken aan de mens meegeeft, wanneer de betreffende planeet erin regeert
(vraag 142). Of zich de auteur de kracht van het gesternte dan louter voorstelt als
een invloed op complexie en karakter, met uitsluiting van het puur magisch
15
voorspellend aspect, is niet helemaal duidelijk. In de vraag waar dit direct aan de
orde is (vraag 142) gaat het de twee kanten uit: wie onder Venus geboren wordt,
zal van cranckere ende idelre [lichtzinniger] herten zijn (verband via beïnvloeding
van het karakter); maar wie geboren wordt onder het ‘nederen’ van Saturnus, zal
zijn macht zien minderen (magisch verband). Ook bij vraag 244 zou men aanvankelijk
veeleer denken aan een magisch concept. Die vraag luidt namelijk: ‘Indien alle
geboorten zo geheel door de planeten en de sterrentekens beheerst worden, hoe
komt het dan dat koningskinderen koning blijven (m.a.w. hun vader op de troon
opvolgen) als de planeten bij hun geboorte ongunstig zijn?’. Het antwoord lost de
ene predestinatie
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met de andere op: als de vader het waard is, m.a.w. een waardig koning is, zal God
er zorg voor dragen dat de geboorte van zijn zoon plaats vindt in die ure in dat poent
[moment] daer gheboerten in legt [waarop de geboorte hoort plaats te hebben] van
coninghen ofte van anderen heren. Het komt er uiteindelijk op neer dat de goddelijke
Providentia het kind als het ware aan een bepaalde constellatie toevertrouwt. Op
zo'n moment zou dus van de hemel (voorspellend) af te lezen zijn dat een toekomstig
koning geboren is; naar door de sterren ingegeven eigenschappen die daarvoor
verantwoordelijk zouden zijn, wordt niet verwezen. Bij het negatief omformuleren
van hetzelfde antwoord is de teneur daarentegen veeleer dat de hemellichamen de
fysieke kwaliteiten, de gezondheid en het karakter van een (door Gods toedoen)
op een ongeschikt moment geboren koningskind zo zullen conditioneren dat hij voor
het koningschap niet zal deugen (dat het es cranc ende keytijf [slecht, schurkachtig]
ende niet dogende).
De informatie die Sidrac over de sterrenhemel aanreikt, is om zo te zeggen louter
astrologisch van aard. Astronomische zaken lagen hier kennelijk buiten het blikveld.
Slechts één detail maakt hierop een uitzondering, maar dan wel een detail dat in
één klap aangeeft dat men zich ook in deze encyclopedie van ‘de man in de straat’
een voorstelling van de kosmos maakte die qua orde van grootte ongeveer met de
werkelijkheid overeenstemt. De bespreking van de kracht der platenen wordt met
het volgende laconieke zinnetje afgesloten: Ende en es negheen van allen den
planeten sy en es mere [En elke planeet is groter] dan al de werelt [nl. de aarde]
16
sonder Venus, Mercurius ende Luna.
Volgens J.J. Mak zouden de kapittels in Der leken spieghel die handelen over het
firmament, de zon en de maan, de andere planeten en de bolvorm van de aarde
(Boek I, kap. 8-11) voor een deel door Sidrac, voor een ander deel door de
17
Natuurkunde geïnspireerd zijn. Dat Boendale met de Sidrac vertrouwd was, blijkt
onder meer uit een expliciete verwijzing ernaar in Boek IV naar aanleiding van een
18
profetie over de stad Jerusalem (... Sidrac / Sinen boec hebbic ghelesen). Een
enkele kosmologische voorstelling lijkt dan ook wel aan de Sidrac ontleend: het
oorverdovend ‘geruis en gekraak’ dat aan de rand van het firmament te horen zou
zijn en dat, ware dat Sake Dat een man soe groet ware Als erdrike ende ware hi
19
dare, Hi soude thant [meteen] bliven doet Van dien gheruische, hets soe groet.
Maar verder vertoont Boendales uiteenzetting over de kosmos noch met Sidrac
noch met de Natuurkunde overeenkomsten die dwingend op ontlening wijzen. De
algemene inhoud is weliswaar gelijklopend, maar vermoedelijk bewijst dit niets meer
dan dat zeer veel middeleeuwse geschriften over astronomie grosso modo dezelfde
informatie bevatten. Ook waar voorstellingen of denkbeelden op het eerste gezicht
treffend op elkaar gelijken (zoals de vergelijking van het firmament met een
eierschaal), volstaat het om in R. Jansen-Siebens inleiding tot de editie van de
Natuurkunde de bespreking van de ‘bronnen’ te lezen om te beseffen hoe algemeen
20
verspreid die voorstellingen waren. Verder bevat de Lekenspiegel ook vrij specifieke
details die in Sidrac of Natuurkunde niet voorkomen:
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de steen die in een onmetelijk diepe put niet verder zou vallen dan het midden van
de aarde bijvoorbeeld, of de vergelijking van de aarde met een bol waarop onder
en boven vliegen zouden zitten om het denkbeeld van de tegenvoeters te
21
veraanschouwelijken. Naast de Sidrac en (mogelijk) de Natuurkunde heeft Boendale
naar ik vermoed dus ten minste één andere bron over kosmologie gekend en
gebruikt.
In vergelijking met de Sidrac (de enige bron waar we zeker van zijn) is het beeld
dat in de Lekenspiegel van de kosmos wordt opgehangen vrij gereduceerd en zelfs
simpel te noemen. Van de planeten worden alleen de zon en de maan (de planeten
‘die iedereen wel kent’, volgens de Natuurkunde) enigszins uitvoerig behandeld. Ze
zijn aan elkaar complementair (de zon is droog en heet, de maan vochtig en koud)
en zorgen zo voor het getemperd klimaat waarin planten op aarde kunnen gedijen.
In astronomisch opzicht worden verder de schijngestalten van de maan en de
eclipsen verklaard. Bij zonsverduidering komt de maan voor de zon geschoven: dat
was voor het toenmalig publiek blijkbaar bevattelijk genoeg. Maar voor de
maansverduistering geeft Boendale een uitleg die afwijkt van de correcte verklaring
die hij uit de Sidrac (Vraag 137) ongetwijfeld kende: de kosmologisch vrij abstracte
voorstelling dat de maan helemaal in de schaduwkegel van de aarde komt, vervangt
hij door een heel wat aanschouwelijker, maar foute voorstelling, nl. dat ‘bergen’
tussen de zon en de maan komen, waardoor de maan het zonlicht niet meer
22
ontvangt. Dat de Lekenspiegel bewust vereenvoudigend is in zijn bespreking van
kosmos en astrologie komt overigens al dadelijk tot uiting waar het ‘contrarie’ lopen
van de planeten tegenover het firmament aan de orde is. Het gegeven wordt in één
vers kort vermeld, maar al even expeditief weer ter zijde geschoven: Nochtan lopen
si contrare, Dat u te vele te segghene ware.
Afgezien van de zon en de maan bespreekt Boendale de overige vijf planeten
eigenlijk alleen in verband met de dagen van de week, die er - in het Walsch, Latijn,
23
Grieks en Hebreeuws - hun namen aan ontlenen. De volgorde waarin ze worden
opgesomd, komt dan ook met geen enkele astronomische realiteit overeen, maar
is van meet af aan die van de dagen van de week (na zon en maan: Mars, Mercurius,
Jupiter, Venus, Saturnus). Nog voordat hij de namen meedeelt, waarschuwt Boendale
trouwens dat hij over hun invloed en hun bedieden [betekenis, functie] weinig zal
zeggen, omdat dat voor zijn doelpubliek blijkbaar niet nodig, of misschien zelfs
24
weinig bevorderlijk is: Want hoer macht ende bedieden Doech luttel vele lieden.
Maar dat die invloed en die ‘betekenis’ er zijn, trekt hij niet in twijfel. Veeleer dan op
de invloed via de complexie of het karakter - die zelfs niet expliciet vermeld worden
- ligt de klemtoon bij Boendale op het voorspellend aspect.
Bij zo veel reductie en simplificering hoort vermoedelijk een bepaalde
publieksintentie, wellicht ook een bepaalde opvatting over hoe de kosmologische
informatie in het geheel van de Lekenspiegel behoorde te functioneren. Om met dit
laatste te beginnen: behalve een encyclopedisch leerdicht is de Lekenspiegel in zijn
geheel opgezet als een leerboek van lekenethiek, waarvan ook de ‘historische’
aanloop, die met God en de schepping begint, al helemaal in het teken staat van
het wereld-
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beeld en het godsconcept dat Boendale aan zijn ethiek ten grondslag wil leggen.
In dat wereldbeeld en godsconcept staat Gods almacht als schepper en ultieme
rechter centraal. De kapittels over de kosmos vormen dan ook geen
‘wetenschappelijke’ informatie op zich, maar maken deel uit van een veeleer
‘theologische’ reeks: eraan vooraf gaan hoofdstukken over God, de hemelen en de
engelen; erop volgen: vagevuur, hel, de schepping van de mens en de zondeval.
Expliciete verwijzingen naar God zijn dan ook in dit kosmos-gedeelte van de
Lekenspiegel opvallend talrijk: God, ‘die met zijn grote kracht de wonderlijke
stevigheid van het firmament heeft geschapen’, die de loop van de zon heeft uitgezet,
26
die bepaalt wanneer een planeet ‘regeert’, enz. Zoals een van de laatste verzen
van het elfde kapittel (Vander rontheit ertrijcs), het laatste van de reeks over de
kosmos, het treffend samenvat: Danc hebbe God diet al vermach.
Behalve dat de functie niet uitsluitend en wellicht zelfs niet primair
wetenschappelijk-belerend is, kan het betrekkelijk ‘lage’ informatieve niveau van
Boendales kosmologie ook met de publieksintentie te maken hebben. De
Lekenspiegel is opgedragen aan Rogier van Leefdale en Agnes van Cleef, een vrij
aanzienlijk adellijk echtpaar, en lijkt op het eerste gezicht voor een breed publiek
27
van leken bedoeld te zijn. Vergelijkt men Boendales encyclopedie op het punt van
de kosmologische informatie met die andere encyclopedie voor de leek die Boendale
kent (en misschien wel vertaald heeft), de Sidrac, dan kan men zich niet van de
indruk ontdoen dat in de Spiegel toch weer net iets lager wordt gemikt, dat met
andere woorden wellicht vooral jonge leken - in eerste instantie mogelijk de kinderen
van Rogier en Agnes, waarop in Jans teesteye, Boendales ‘vervolg’ op de
28
Lekenspiegel, expliciet gezinspeeld wordt - hierin hun gading moesten vinden.
Dat ook in zo'n laagdrempelige encyclopedie toch weer een beeld van de kosmos
wordt opgehangen dat in zijn onmetelijkheid ‘realistisch’ is en waarin de gehele
aardbol tot niet meer dan een not van enen hasel Oft cleinre (kap. 10, v. 73-90)
gereduceerd wordt, is des te opvallender. Dit wereldbeeld op een om zo te zeggen
moderne astronomische schaal moet ten tijde van Boendale de algemeen verspreide
voorstelling zijn geweest.

Astrologische traktaten
Na de Lekenspiegel (1330) is het, als ik het goed zie, wachten tot het begin van de
vijftiende eeuw vooraleer, met de Tafel van de kerstenen ghelove van Dirc van Delft
(ca. 1404), in een encyclopedisch, maar nu wel heel nadrukkelijk
theologisch-encyclopedisch verband, de kosmos didactisch te boek zal worden
gesteld. Afgezien van het feit dat vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw de
literaire belangstelling of mode meer uitgaat naar de ‘korte tekst’, is dit voor het
29
didactische genre een opvallend en niet zonder meer evident gegeven. De meest
plausibele verklaring lijkt me te zijn dat na een eerste golf van vertalingen en
bewerkingen van didactische
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literatuur ten tijde van Maerlant en Boendale voor enige tijd, zolang nl. die
‘standaardwerken’ om taalkundige of andere redenen niet gedemodeerd waren, in
de behoefte aan dit soort teksten was voorzien. De handschriftelijke overlevering
laat inderdaad zien dat de hierboven besproken encyclopedische werken tot een
heel eind in de vijftiende eeuw in gebruik zijn gebleven.
Alle tot hier toe besproken teksten hebben dit met elkaar gemeen dat ze de
kosmologische en astrologische informatie aanbieden in een
encyclopedisch-didactische context die duidelijk niet beoogt die informatie ook
pragmatisch toepasbaar te maken. Over de aard, de ‘betekenis’ en de invloed van
de hemellichamen delen ze weliswaar enige weetjes mee, onvoldoende echter, en
vooral onvoldoende met gegevens over de concrete waarneming van hemellichamen
begeleid, opdat die kennis - analoog aan wat bijvoorbeeld de huidige horoscopen
voorspiegelen - in de dagelijkse levensvoering inzetbaar zou kunnen zijn. Maar
naast deze algemeen-didactische teksten circuleerden - zoals zal blijken: al vrij
vroeg - in het Middelnederlands ook berijmde traktaten waarvan de opzet van meet
af aan astrologisch was, met inbegrip van de praktische toepasbaarheid.
Binnen die traktatenliteratuur kunnen ten minste drie verschillende teksttypes
worden onderscheiden op basis van wat ze aan de hemel precies willen waarnemen
en van het soort informatie dat ze daaruit beogen te halen. In stijgende volgorde
van complexiteit en ‘geleerdheid’ zijn dat:
1. lunaria: voor elke van de 30 dagen van de maanmaand worden prognosticaties
gegeven over een beperkt aantal items als het al dan niet uitkomen van dromen,
het verloop van een ziekte, het al dan niet terugvinden van gestolen goed, de
toekomst van wie op die bepaalde dag geboren wordt en soms ook over de
handelingen waarvoor een bepaald tijdstip ‘goed’ of ‘slecht’ is.
2. maanzodiologia: gelijkaardige prognosticaties aan de hand van de stand van
de maan in de dierenriem, m.a.w. volgens de twaalf zodiaktekens.
3. traktaten waarin niet alleen de maan, maar ook de andere ‘planeten’ in hun
onderlinge posities en hun interactie met de zodiaktekens worden geobserveerd en
geïnterpreteerd, vaak met het oog op de medische praktijk; het voorbeeld bij uitstek
is de Iatromathematica van Pseudo-Hippocrates, waarvan in het Middelnederlands
30
diverse bewerkingen bestaan in vers en proza. In overeenstemming met de
hierboven aangegeven optie om slechts die astrologische teksten in aanmerking te
nemen die voor het algemene ‘literaire’ publiek relevant zijn, laten we deze derde
categorie van traktaten hier buiten beschouwing.

Lunaria
Het oudste specifiek astrologische document in het Middelnederlands is een (helaas
onvolledig) afschrift van een berijmd lunarium in de volkstaal, bijgeschreven
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op de voorlaatste bladzijde van een Ovidius-handschrift uit 1305, nu bewaard in de
31
Bibliothèque Nationale in Parijs (Lat. 7998). Het colofon van het oorspronkelijke
manuscript, dat naast De arte amatoria ook de ten onrechte aan Ovidius
toegeschreven tekst De pulice bevat, vermeldt niet alleen dit jaartal, maar ook de
identiteit van de kopiist: Petrus de Alneto, dictus Bonnefoi, filius Adam, dicti Dou
Ru. De bijnamen van zowel de kopiist zelf als van zijn vader laten vermoeden dat
het Ars amatoria-handschrift in Franstalig gebied ontstaan is, wellicht meer bepaald
32
in het zuidelijk deel van het huidige België. Al heel vroeg in zijn bestaan moet
echter het handschrift in Nieuwerkerk op Duiveland terecht zijn gekomen. Op de
laatste, aanvankelijk blank gebleven bladzijde zijn immers minuten neergeschreven
van juridische documenten uitgaande van twee geestelijken uit deze stad. Een van
de twee is vermoedelijk de bezitter van het handschrift geweest en tevens degene
die, naar het schrift te oordelen ten laatste ca. 1330, de eerste 148 verzen van een
33
Middelnederlands lunarium op de voorafgaande bladzijde heeft gekopieerd.
De bewaarde tekst bestaat uit een vrij omvangrijke proloog (50 v.) en
34
prognosticaties voor de eerste zeven dagen van de maancyclus (98 v.). De
prognosticaties betreffen meer bepaald vier van de te verwachten items: ziekte,
gestolen goed, dromen en de toekomst van het kind dat op de betreffende dag
geboren wordt (dit steeds als laatste punt, het overige in wisselende volgordes).
Het gaat hier dus niet om waarschuwende adviezen, maar louter om voorspellingen:
geboorte, ziekte, diefstal en dromen zijn typisch zaken die ‘gebeuren’, die een mens
overkomen, maar die men verder niet in de hand heeft. Wat dat betreft hebben we
hier duidelijk met een deterministisch-voorspellende tekst te maken. Typisch is dan
ook de wijze waarop geboorten worden becommentarieerd: aan het karakter van
35
het kind wordt niet de minste aandacht besteed; wat telt is of het kind lang of kort
zal leven en of het tot roem voorbestemd is of niet. Daarnaast zijn er enkele schaarse
over diverse dagen verspreide items die met heel concrete beroeps- of andere
bezigheden te maken hebben en die dus wél raadgevend van aard zijn: ze betreffen
het aderlaten, het ‘sacramenten toedienen’, land- en tuinbouw, waterwerken, veeteelt
en valkenjacht. Maar afgezien daarvan kan hier niet gesproken worden van een
echt pragmatische maanastrologie, zoals we die bijvoorbeeld wél aantreffen in het
hierna nog te bespreken nagenoeg contemporaine maanzodiologium.
Vanwege de aandacht die in het bijzonder aan het ‘leven op het land’ geschonken
wordt, zou men bij dit ‘Parijse lunarium’ aan een geïntendeerd publiek van landelijke
36
aristocratie en (of) herenboeren kunnen denken. Men dient er evenwel rekening
mee te houden dat de auteur van het Middelnederlandse lunarium naar een Latijns
voorbeeld heeft gewerkt en dat hij de genoemde landelijke activiteiten simpelweg
uit zijn bron kan hebben overgenomen. Bij nader inzien zal dat ook wel het geval
zijn geweest: nagenoeg alle genoemde activiteiten zijn terug te vinden in een Latijnse
lunarium dat sterk verwant moet zijn met de voorbeeldtekst van het hier besproken
37
Middelnederlandse lunarium. Het herenboeren-aspect is overigens in de meeste
Latijnse lunaria aanwezig - en daar uit hun hoog- of vroegmid-
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deleeuwse historische ontstaanscontext te verklaren. Maar ter identificatie van het
geïntendeerd publiek van de Middelnederlandse tekst, zijn die elementen daarom
nog niet zonder betekenis. De vertaler-bewerker had ze ook weg kunnen laten,
zoals hij met een aantal andere gegevens in zijn voorbeeldtekst gedaan heeft.
Overigens moet het publiek dat hem voor ogen stond, wel degelijk van een vrij hoog
sociaal niveau zijn geweest: in de proloog worden de toehoorders - er wordt duidelijk
gedacht aan orale overdracht - aangesproken als ghi heren (v. 1: Nu hoert, ghi
heren).
Naast deze aristocratische publieksintentie is verder het nogal nadrukkelijk
religieus-christelijke karakter van deze tekst opvallend, niet zozeer wat de eigenlijke
inhoud betreft - die is vanzelfsprekend heidens-‘wetenschappelijk’ - maar wel wat
de formulering en de inkleding betreft. Wanneer meegedeeld wordt dat een kind
dat op een bepaalde dag geboren is niet lang zal leven, dan wordt daar bijvoorbeeld
een christelijke formulering aan gegeven in de trant van (v. 75-79):
Ende tkint dat dan wert gheboren
Hevet onse here vercoren
Ende gesaket te sinen handen [En in zijn handen genomen]
38
Want het sal leven niet lange.

En ook de zieke die niet geneest wordt uitdrukkelijk ten hemel gewenst (v. 102: God
gheve hem hemelrike). En opvallend toch ook die vermelding van het toedienen
van een sacrament (of het sacrament van het Heilig Oliesel?), dat op de vijfde dag
van de maan ‘goed’ zou zijn. In tegenstelling tot de meeste andere astrologische
teksten en artesteksten in het algemeen, beroept zich dit lunarium dan ook niet op
profane zegslieden, maar op een christelijke (bijbelse) autoriteit, de profeet Sente
Daniel. Veel van deze religieuze elementen, zo niet alle, zullen ook wel in de Latijnse
39
voorbeeldtekst hebben gestaan. Maar dat juist een geestelijke deze vrij nadrukkelijk
religieus getinte tekst heeft ‘gebruikt’, is misschien toch niet helemaal toevallig.
Van dit ‘Parijse lunarium’ is ook een prozabewerking bekend. Deze prozaversie
is bewaard achterin een vijftiende-eeuws handschrift met ambtelijke stukken voor
40
de stad Brugge (artikelen uit diverse keuren, onder meer de Grote Keure van 1304).
Daar het lunariumafschrift van dezelfde hand is als de overige stukken in het
manuscript, moet er wel een of ander functioneel verband zijn met de wettelijke
teksten die voorafgaan. Dat zou dan vrij ruim bijvoorbeeld kunnen zijn dat ook een
rechter of een schepene er baat bij kon hebben te weten of een bepaalde dag ‘goed’
was om in het algemeen iets te ondernemen, of zijn dromen ‘waar’ waren en of een
zieke zou sterven of niet. Maar misschien was hier wel meer bepaald het al dan niet
terugvinden van gestolen goed het aspect dat de kopiist of zijn opdrachtgever
interesseerde; het verband met de juridische praktijk ligt dan immers voor de hand.
Jammer genoeg vertoont het handschrift verder geen kenmerken die ons toelaten
zijn ontstaansgeschiedenis te traceren of zijn vroegste gebruikers op het spoor te
komen. Wel kan nog worden aangestipt dat Brugge als plaats van ontstaan, rekening
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houdend met de toenmalige geografie en met de bestaande zeeroutes, tot dezelfde
regio kan worden gerekend als het Zeeuwse eiland waar de berijmde versie zowat
een eeuw vroeger opduikt.
Naast de onvolledig gekopieerde rijmtekst uit het Parijse handschrift, zijn nog twee
andere Middelnederlandse berijmde lunaria bekend. In hun context beschouwd
laten zowel de ene als de andere van die twee teksten ons een glimp opvangen
van de belangrijke plaats die de maanastrologie in het dagelijks leven van de
laatmiddeleeuwse mens innam.
Eén van de manuscripten waarin de Natuurkunde van het geheelal is overgeleverd,
handschrift Oudenaarde, Stadsarchief 5556/13, heeft een berijmd lunarium ingelast
na het laatste eigenlijke kapittel van de Natuurkunde. Het grootste deel van het
handschrift wordt echter ingenomen door godsdienstige literatuur: een Spiegel der
zonden, Geerard van Vliederhovens Vier utersten, Vier oefeningen toegeschreven
aan Bonaventura, een uittreksels uit Suzo over het sterven en nog een Spiegel des
sunders, alles in het Middelnederlands en in proza. Alle teksten zijn door één hand
gekopieerd, welke bovendien nog twee met het oog op de vroegste geschiedenis
van het handschrift heel interessante gebruikersnota's heeft toegevoegd: een lijst
met schulden, met een aantal plaatsnamen tot vrij ver zuidelijk langs de Rijn (tot
Koblenz en Boppard toe) en een lijst waarin zo precies mogelijk dag en uur van
geboorte (tussen 1426 en 1436) van acht met naam genoemde kinderen werden
genoteerd. Opvallend bij dit laatste is dat telkens ook de dag van de maanmaand
o

wordt opgegeven (Item dirck erat natus Anno domini m cccc xxvj des sesten dags
in novembre opten guedensdach opten auont bij horam septimam opten souenden
41
dach van de mane). Er kan dan ook, lijkt me, geen twijfel over bestaan dat dit
geboortelijstje met astrologische bedoelingen werd opgetekend en dat het meer
bepaald met het toegevoegde lunarium in verband staat.
Dit lunarium is een gedicht van 442 gepaard rijmende verzen, dat op veel punten
met de hierboven besproken tekst uit het Parijse handschrift gelijk loop, maar er
42
toch ook duidelijk van afwijkt. Evenals het ‘Parijse lunarium’ beroept zich deze
tekst bij de aanvang op de profeet Daniël als autoriteit; de verdere religieuze trekjes
ontbreken echter. Ook hier wordt vrij systematisch aandacht besteed aan het al dan
niet genezen van ziekte, het terugvinden van gestolen goed, het al dan niet uitkomen
van dromen en het lot van kinderen die op een bepaalde dag geboren worden.
Opvallend is wel dat dit laatste punt niet alleen in de bespreking van elke dag nu
als eerste van de vier items aan bod komt, maar ook de meeste aandacht krijgt en
dan ook heel wat uitvoeriger behandeld wordt dan in het ‘Parijse lunarium’. Een
heel enkele keer treffen we hier een dag aan waar kortweg wordt meegedeeld dat
kinderen onlange zullen leven (vijfde dag). Maar in verreweg de meeste gevallen
geeft de tekst fysieke of karakteriële eigenschappen aan die voor het lot van de
geborene bepalend zullen zijn. Meer dan eens wordt daarbij een onderscheid
gemaakt tussen de jongen en het meisje en zien we interessante gender-aspecten
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aan het licht komen. Het blijkt met name dat de modern-burgerlijke rolpatronen al
volop van kracht zijn: een jongen die deugt, zal bijvoorbeeld een guet werkman zijn,
vroet, wael gemijnt [bemind], rike en tot allen dinghen guet; het meisje dat op
diezelfde dag ter wereld komt, is vroet en schoen en zal luxurien [wellust] vlien en
Suverheit mijnnen (twaalfde dag). Op de achtergrond speelt vaak de gedachte mee
dat de jongen die goed werkt, rijk zal worden en geëerd zal zijn. Maar toch heeft
e

het astrologisch fatum steeds het laatste woord: wie op de elfde of de 25 dag
e

geboren wordt, kan nooit rijk worden, hoe zwaar hij zich ook inzet; en wie op de 23
dag ter wereld komt, zal zeker rijk worden, ook al mist hij de intelligentie om sociaal
vooruit te komen (... Sal al sijn leven dorper wesen Hij sal werden herde rike Sonder
vroetscap sekerlijke).
Het lunarium heeft naast zijn voorspellend karakter, ook een - zij het beperkte pragmatische gebruiksfunctie. Bij elke dag wordt immers vooreerst telkens vermeld
of hij ‘goed’ of ‘kwaad’ is, af en toe met een bepaling als alrehande werc begijnnen
of iets van dien aard. Maar meestal volgt op de korte omschrijving over het guet of
quaet zijn van de dag in kwestie, direct de prognose over de kinderen die dan
geboren worden. Alleen de derde dag vormt hierop een uitzondering. Hier verglijdt
namelijk na het eerste uur van de dag de invloed van de maan van gunstig tot kwaad;
de tekst van het lunarium gaat hier uitzonderlijk uitvoerig op in, met expliciete
vermelding van activiteiten die men na het eerste uur ten allen prijze moet vermijden:
Dan sal men hueden van comenscape [Dan zal men vermijden: koopmanschap...]
Ende vander zee te vaeren mit scepen
Eeren, saeyen, copen, vercopen, [Ploegen, zaaien, kopen en verkopen]
Daer aff darmen luttel hopen [Daarvan mag men weinig verwachten]
Enne si doer gads wille allene [Tenzij enkel door Gods wil]
Ende doer ander wijnninge en gheen. [en door geen andere verdiensten.]
Die dan yet copen sall [Hij die dan iets koopt]
43
Hij sal die wijnninge hebbe smal.

Dat de tijd dan ongeschikt wordt voor ploegen en zaaien zal de auteur ongetwijfeld
in zijn Latijnse voorbeeld hebben aangetroffen; maar verder valt hier toch de welhaast obsessieve - bekommernis om koopmanschap en winst op. Deze verzen,
samen met de talrijke verwijzingen naar de goede werkman, naar ambachten,
koopmanschap en clergie in de geboorteprognosen én de gendertypische distincties
die daar gemaakt worden (zie hierboven), laten met enige zekerheid vermoeden
dat de tekst in een stedelijk-burgerlijke context is ontstaan. Wanneer hij precies
geredigeerd is, weten we helaas niet: zeker vóór ca. 1435-36 (de datering die men
44
uit het geboortelijstje voor het Oudenaardse handschrift kan afleiden ), maar gezien
de rijmvorm mogelijk heel wát vroeger, wellicht omstreeks het midden of in de tweede
helft van de veertiende eeuw.
Het afschrift dat bewaard is, wijst hoe dan ook op een stedelijk gebruikersmilieu.
De vermoedelijke eerste bezitter van het handschrift is waarschijnlijk de meester
Slo-
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tellbuyger tot Nymegen waarnaar een nota op het dekblad achterin verwijst. Een
andere vroege bezitter wordt vermeld in een eigendomsmerk op het dekblad voorin:
45
her Jan Neve Scolaster tot Nijmegen. Eén van beiden kan tevens de kopiist van
het handschrift geweest zijn. Indien het voor scolaster Jan Neve niet voor de hand
ligt dat hij ook omvangrijke commerciële activiteiten ontplooid heeft, dan is het
schuldenlijstje waarvan hierboven sprake wellicht toe te schrijven aan een Nijmeegse
koopman met de naam Slotellbuyger, die dan tevens de vader zal geweest zijn van
46
de kinderen wier geboortentijdstippen in een ander lijstje werden samengebracht.
Dit lijstje is, wie de geïnteresseerde ook geweest mag zijn, met astrologische
oogmerken aangelegd, onder meer met het oog op de maanprognosticatie die uit
het toegevoegde lunarium kon worden afgelezen. Met kloppend hart wellicht zal
meester Slotellbuyger in zijn lunarium hebben gelezen dat Dirck, zijn oudste zoon,
die op een zevende dag van de maan geboren was, een stralende toekomst te
wachten stond: Die dan geboeren sal wesen Eest dat hij ridder si Coene ende guet
van orloge wort hi. Eest oec dat men hem clerc maect In gueden leven wort hi
geraect [hij zal een goed leven leiden]: Hi wort bisscop ende in gueden doen Ofte
groet man van religioene. Wort hi coman, guet hi wijnnet [dan verwerft hij (veel)
47
bezit]. Ook in Henrick, Alit, Margareta en Elisabeth mocht hij volgens zijn lunarium
e
gerust zijn: ze waren op ‘goede’ dagen geboren. Om Petrus (13 dag: Hi sal sterven
quader doet / Ende hebben mennigen noet) en Mechtelt (Eest een meysken, et sal
hebben lichte herte) mocht hij zich zorgen maken.
Een derde berijmd lunarium is bewaard in handschrift Gent, UB 697, een convoluut
e

waarvan het oudste gedeelte gevormd wordt door een afschrift (tweede kwart 15
eeuw) van een berijmd traktaat over handleeskunde, de Chiromantie van den Pape
van Hamme, en een aantal magische bezweringen. Daaraan zijn (ca. 1450) nota's
over geneeskrachtige en magische kruiden en enkele nieuwe katernen met medische
recepten en bezweringen, een almanak voor de jaren 1435-1452 en een lunarium
48
toegevoegd. Voortgaand op de handschriftelijke context, die als magisch-medisch
kan worden omschreven, ligt het voor de hand dat degene die het lunarium in het
convoluut heeft geïntegreerd, in de daarin te vinden ziekteprognosticaties
geïnteresseerd was. Maar duidelijk is eveneens dat de almanak en het lunarium,
hoewel door verschillende handen geschreven, met elkaar in verband staan: het
betreft immers een maan-almanak, waarin de gebruiker voor elke maand van elk
van de beschreven jaren kon opzoeken op welk uur van welke dag de maan ‘nieuw’
49
was. Terecht is door W. Braekman opgemerkt dat de begindatum van de almanak
(1435) hier niet als een datum post quem kan gelden voor (dit deel van) het
handschrift: uit de watermerken blijkt inderdaad dat de almanak vermoedelijk pas
omstreeks 1450 is neergepend. Maar dit beperkt zijn bruikbaarheid daarom nog
niet tot de jaren ca. 1450-52. Zoals uit het hierboven besproken Nijmeegse
Natuurkunde-handschrift gebleken is, kon men ook als het ware retrospectief in het
verloop van de maancycli geïnteresseerd zijn, met het oog op een
maanprognosticatie voor een persoon die enige tijd geleden geboren was.
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Wat de oorspronkelijke opzet en het primair gebruikersmilieu betreft, daarover geeft
de tekst zelf weinig prijs. Van alle hier besproken lunaria vertoont de tekst in het
Gentse handschrift immers de grootste verscheidenheid wat de inhoud betreft. Zo
wordt als eerste item bij elke dag niet alleen algemeen meegedeeld dat de dag
‘goed’ of ‘kwaad’ is, maar meestal ook voor welke bezigheden meer bepaald. In dit
opzicht is dit lunarium vergelijkbaar met het onvolledig bewaarde gedicht uit het
Parijse handschrift. Ook de Gentse tekst vermeldt trouwens de hierboven
gereleveerde ‘werken van het land’, zij het dat daaraan wellicht iets minder uitsluitend
aandacht wordt besteed. Zo is volgens het ‘Parijse lunarium’ de vierde dag goed
voor waterwerken; de Gentse tekst voegt daaraan toe: Ende kinder te settene in
scolen. De pedagogische aandacht die hieruit blijkt, en die nog terugkomt bij de
tiende (Ende kindre in scolen tontfaene) en de veertiende dag (kinder Up te settene
[op te voeden]), lijkt me voor de Gentse tekst enigszins typerend: in Latijnse lunaria
50
kwam het item wel meer voor, maar in de volkstalige astrologische teksten die hier
worden besproken, heb ik er geen parallellen voor aangetroffen. Mogelijk daarmee
in verband te brengen is de uitvoerige aandacht die aan het karakter van de op de
diverse dagen geboren kinderen wordt geschonken. Dit item komt hier weliswaar
weer als laatste aan bod - zoals in het Parijse handschrift - maar er wordt in het
algemeen even veel ruimte voor genomen als in het handschrift uit Nijmegen. Waar
dit laatste echter in zijn benadering blijk geeft van een ‘arbeidsethisch’ gekleurde
visie en telkens vrij snel overgaat tot de vraag of een kind voor dit of dat werk zal
deugen en dus (of desondanks) rijk of arm zal worden, blijft de Gentse tekst heel
wat langer stilstaan bij de karakteriële eigenschappen zelf. En de primaire vraag
daarbij lijkt dan niet zo zeer te zijn of een of andere succesrijke loopbaan in het
verschiet ligt, maar of het kind maatschappelijk zal ‘deugen’: of het wijs, betrouwbaar
en sociabel, dan wel hooghartig, nukkig of vals zal zijn. Waar het uiteindelijk op aan
51
blijkt te komen, is dat het kind hopelijk sal hebben prijs, geacht en gemind zal zijn.
Deze ethiek van ‘sociale controle’ lijkt me bij een oudere mentaliteitsfase aan te
knopen dan het lunarium uit Nijmegen. Dat de Gentse tekst daarom ook van een
vroegere datum zou zijn, volgt daaruit niet noodzakelijk. Maar ook het ‘Gentse
lunarium’ zal toch wel een heel stuk ouder zijn dan het handschrift waarin het
bewaard is.
In de Gentse tekst wordt dus ruim aandacht geschonken aan de activiteiten die
op bepaalde dagen aanbeveling verdienen en aan de karakteriële eigenschappen
van de kinderen die op een bepaalde dag geboren worden. Zoals in de andere
lunaria wordt ook hier verder bij elke dag, meestal kort, een prognosticatie gegeven
over ziekte, dromen en gestolen goed. Maar daarenboven treffen we in deze tekst
twee (voor sommige Latijnse lunaria eveneens typische) items aan, die in volkstalige
lunaria zeldzaam zijn: prognosticaties over het terugvinden van vluchtelingen en
52
gegevens over fysieke ‘tekens’ (moedervlekken?) bij kinderen.
Opvallend bij dit alles evenwel dat deze bredere opzet van de Gentse tekst voor
een groot deel verloren gaat naarmate het gedicht vordert. In de tweede helft van
de tekst werkt de vertaler zich als het ware steeds haastiger naar het einde toe. En
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dan zien we hem toch weer nagenoeg exclusief de aandachtspunten overhouden
die ook in de andere Middelnederlandse lunaria overwegend aan de orde zijn:
ziekteverloop, dromen- en geboorteprognosticatie. Op zich is de constatering niet
oninteressant: ofwel blijkt eruit dat dit ook voor de bewerker van het Gentse lunarium
de zaken waren waar het hem uiteindelijk om te doen was, ofwel geeft het een
kostbare indicatie over de Latijnse tekst waarnaar we op zoek moeten bij het speuren
53
naar een bron.

De maan en de tekens van de dierenriem
Een heel ander soort traktaat met maanprognosticaties, dat niet voorspelt aan de
hand van de dagen van de maan, maar van de zodiaktekens waarin zich de maan
bevindt, dateert evenals het vroegste lunarium nog aantoonbaar uit de eerste helft
van de veertiende eeuw. Het oudste afschrift van dit zgn. maanzodiologium duikt
immers al op in handschrift Groningen UB 405, beter bekend als het
Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift, dat met vrij grote zekerheid gedateerd
54
wordt omstreeks 1339. Het gedicht maakt in dit handschrift deel uit van een
kalendarisch-astrologisch voorwerk dat voorafgaat aan een afschrift van Maerlants
Rijmbijbel (fol. 15-192), een aantal Maria-mirakelen gebloemleesd uit de Spiegel
historiael (fol. 193-207) en een keuze uit Maerlants Strofische gedichten (fol.
206-225). Door en voor wie dit kostbare handschrift vervaardig zou zijn, is niet met
zekerheid vast te stellen. Wel zijn er historische aanknopingspunten die tot
hypotheses over plaats en milieu van ontstaan hebben geleid. De hand van de
kopiist die het grootste deel van het handschrift voor zijn rekening heeft genomen,
is teruggevonden in een cartularium (een netschrift van bezitstitels, zakelijke
overeenkomsten e.d.) van het norbertijnenklooster Mariënweerd in het huidige
55
Beesd, een twintigtal kilometer ten noorden van 's-Hertogenbosch. Anderzijds is
de versiering (miniaturen en verluchte initialen) toe te schrijven aan een vakman
die (of een atelier dat) ook gewerkt heeft voor de Lieve Vrouwe-broederschap van
Den Bosch, uit wier rekeningen anderzijds blijkt dat de broederschap schrijfwerk
uitbesteedde aan beroepskopiisten in de stad. En in de kalender voorin het
handschrift zijn obiits toegevoegd - volgens J. Biemans: nog door de hoofdkopiist
zelf - van leden van de familie Van Zuylinchem, van wie bekend is dat ze zowel met
het klooster Mariënweerd als met de Lieve Vrouwe-broederschap banden had.
Zolang de discussie over het ‘door en voor wie’ van dit handschrift geen consensus
bereikt heeft, hebben we ook geen zekerheid over het geïntendeerd publiek van de
hier opgenomen kopie van het astrologisch gedicht Van der manen zeden.
Over de publieksintentie van de auteur van de oorspronkelijke tekst kan er geen
twijfel bestaan: bij herhaling laat hij expliciet verstaan dat hij (op verzoek van een
56
vriend) zijn gedicht voor leken uit het Latijn heeft bewerkt. Zonder veel aandacht
te besteden aan de ruimere astronomische context - er wordt alleen gezegd dat
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de andere planeten de maan mee ‘helpen’ - bespreekt het gedicht de invloed van
de maan naargelang van de dierenriemtekens die ze doorloopt. In gemiddeld zo'n
twintigtal verzen per teken worden telkens een aantal zaken genoemd waarvoor de
betreffende positie van de maan voor- of nadelig is: welk ‘werk’ men kan uitvoeren
(koopmanschap, zaaien en wijngaarden planten, strijden enz.), welke ‘medische’
handelingen (baden, bloedlaten, koppen zetten, medicijnen nemen, nagels knippen)
al dan niet aan te raden zijn, of men veilig een huwelijk, vriendschap, vrede kan
aangaan of niet, enz. Vaak terugkomende aspecten zijn daarbij: de kwalificatie van
het zodiakteken als droog of vochtig, heet of koud, de gunstige of ongunstige relatie
van het teken met de elementen vuur, water of aarde, met een windrichting, met
een lichaamsdeel (analoog aan de ‘aderlaatman’) en de vraag of datgene waaraan
men begint op korte termijn afgehandeld moet zijn, dan wel lang moet standhouden.
We betreden hier in alle duidelijkheid het domein van de pragmatische astrologie.
Of hier ook sprake kan zijn van voor de beoogde leken-lezers toepasbare kennis,
lijkt op het eerste gezicht twijfelachtig. Zo'n maanzodiologium impliceert immers
allereerst dat de gebruiker kan bepalen in welk dierenriemteken zich de maan
bevindt, en voor het identificeren van de zodiaktekens geeft de tekst geen
aanwijzingen. Bij nader inzien zal dat, zeker voor de gebruiker(s) van het
Zutphens-Groningse handschrift, geen probleem hebben gesteld. Het kalendarisch
gedeelte in dit handschrift opent immers met een tabel waarin duidelijk wordt
aangegeven op welke dagen na nieuwe maan welk teken van kracht is: het komt
erop neer dat de maan ongeveer twee en een halve dag in elk teken verblijft, in de
volgorde (vanzelfsprekend) die ook in het gedicht wordt aangegeven. Voor wie niet
zelf zou waargenomen hebben wanneer het nieuwe maan was, wordt de gebruiker
in een noot bij deze tabel verwezen naar de eerste vier kolommen in de navolgende
kalender, waar men voor de jaren 1301 tot 1376 kan opzoeken op welke dag en
uur de maan elke maand ‘ontvangt’ [= nieuw is]. Bij nader inzien blijkt het hele
kalendarische voorwerk van het manuscript overheersend astronomisch/astrologisch
van opzet: naast de ‘gewone’ kolommen met het gulden getal en de feestdagen,
bevat de kalender - afgezien van de reeds vermelde kolommen voor de nieuwe
57
maan - ook aanduidingen van de dies Aegyptiaci (in de kolom van de feestdagen)
en nog twee kolommen voor het zodiakteken en de ‘hoogte’ (in graden) van de zon.
Verder vinden we vóór het kalendergedeelte lijsten met berekende maan- en
zoneclipsen voor de jaren 1340-1386, na de kalender nog een tabel waarin men,
op een andere manier dan in de tabel die aan de kalender voorafgaat, kan bepalen
in welk teken de maan zich op een bepaalde dag bevindt.
Der manen zeden en de eraan voorafgaande kalendarische en astronomische
tabellen en teksten vormen samen één geheel, dat toelaat het maanzodiologium
als een vraagbaak voor de dagelijkse levenvoering te raadplegen. Een heel ander
probleem is dan weer wat de reden kan geweest zijn om dit kalendarisch-astrologisch
voorwerk met de zo prestigieus-literaire rest van het handschrift samen te brengen.
De grootste gemene deler voor die verdere inhoud lijkt me te zijn: de gewijde
geschiedenis
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en het Heilig Land (Rijmbijbel en Wrake van Jerusalem, dit laatste geaccentueerd
door de enige bladgrote miniatuur in het handschrift, de ‘Belegering van Jeruzalem’,
en Maerlants Van den lande van overzee, dat alleen in dit handschrift bewaard is),
Maria (de Maria-wonderen uit de Spiegel historiael; een aantal van de Strofische
gedichten van Maerlant), Christus' leven (excerpten uit Van den levene ons heren),
de Passie en het Kruis (Disputacie van onser vrouwen ende van den heiligen cruce;
Van ons heren wonden en achterin het handschrift, direct na Van den lande van
overzee, nog een zestal korte teksten over de Passie, het Kruis en de zeven
kruiswoorden). Heel terecht, naar ik meen, heeft Jos Hermans dit handschrift als
een ‘kruistocht-boek’ omschreven en in verband gebracht met de golf van
kruistochtpropaganda die na de val van Akko in 1291 op gang kwam en die nog
58
decennialang zou nagalmen. Nog in de veertiger jaren van de veertiende eeuw,
enkele jaren slechts na het ontstaan van het Zutphens-Groningse handschrift, zou
Willem IV van Henegouwen-Holland op grootse wijze naar Palestina afreizen.
Maar wat hebben de kalender en de astrologie in het voorwerk met deze
59
Jeruzalem-thematiek te maken? Een duidelijk functioneel verband zie ik vooralsnog
niet. Wel een aantal op zijn minst heel intrigerende raakpunten. Zo duikt, in het licht
van wat hier voorafgaat, al dadelijk bij het lezen van het eerste zodiakteken (Aries)
in het maanzodiologium een verrassende verwijzing naar het oosten op: Als in ariete
is die mane, Zo eest goet in minen wane Wech ten oesten wart bestaen [naar het
60
oosten te reizen] [...] (v. 33-35). Weliswaar blijkt al dadelijk in het volgende vers
dat hier meer bepaald aan comenscap wordt gedacht, maar uit de commentaar bij
andere sterrentekens kan men afleiden dat zo'n richtingaanwijzer ook wel algemener
kon begrepen worden. Onder Cancer lezen we Van comenscapen of van weghe
(v. 108), onder Capricornus: eest met comenscapen Of anders (v. 247-248). Qua
maatschappelijk niveau mikt Van der manen zeden hoe dan ook ‘hoger’ dan de
doorsnee handelaar. Afgezien van de raadgevingen omtrent ambachtelijke
bezigheden, geneeskundige handelingen en sociaal verkeer (huwelijk, vriendschap
e.d.), die vanzelfsprekend voor elk maatschappelijk niveau van toepassing kunnen
zijn, lezen we hier ook adviezen die zich heel specifiek tot een vrij hoog politiek
echelon lijken te richten: burchten bouwen, Eens anders mans heerscap ingaen,
een strijd (wijch) aangaan (v. 82: in elken lande), caerten of andere akten (brieve)
schrijven, pays maken, munt slaan, goud versmeden. Onder een aantal tekens is
het goed uut havenen varen: dat kan alweer voor de koopman relevant zijn, maar
ook voor wie om andere, minder vredelievende redenen het ruime sop zou kiezen.
Dat het Middelnederlandse maanzodiologium zich intrinsiek tot een heel breed
spectrum van gebruikers richt, zal veel, zo niet alles, te maken hebben met de
61
Latijnse tekst waarvan het een bewerking vormt. Maar het bevat, zo veel is zeker,
voldoende elementen van ridderlijk-aristocratische aard om, met enige verbeelding,
de (al dan niet louter geestelijke?) kruistocht naar Jeruzalem die het
Zutphens-Groningse handschrift verder suggereert, ook onder een goed gesternte
te laten verlopen.
Tot een andere merkwaardige correspondentie leiden de lijstjes met de komende
zons- en maansverduisteringen in het voorwerk van het Groningse handschrift.
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Wie Maerlants verslag van de eerste kruistocht in de Spiegel historiael aandachtig
gelezen had, wist dat de val van Jeruzalem met een maansverduistering gepaard
was gegaan. Nadat Godfried van Bouillon en zijn troepen Acco en Rames veroverd
hebben, trekken ze op naar Jeruzalem:
Van danen es alt here gestreken [Daar vandaan is het leger getrokken]
Ten borghen van Jherusalem.
Navonds saghen si onder hem
Die mane vervaren: si waren vro [De maan verdwijnen: diegenen waren blij]
Die hem an sterren verstonden doe. [die verstand hadden van de sterren]
Nachts haelden die onse onder hem
62
Groten roof up Jherusalem.

Eigenaardig is verder het gebruik dat in de miniatuur bij de Wrake van Jherusalem
gemaakt wordt van de wassenaar (wassende maan) als heraldisch motief. In de
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regel - zo heeft J. Hermans het nagetrokken - is het de tegenpartij van de Romeinen
of van de christenen, zijn het de ‘ongelovigen’ (joden of mohammedanen), die in
de iconografie rond de strijd om Jeruzalem dit motief in hun wapen dragen. In het
Groningse handschrift is het omgekeerde het geval: daar is het de gekroonde meest
vooraanstaande van de belegeraars die de wassenaars heel nadrukkelijk op zijn
schild, wapenrok en schabrak exhibeert. Naast hem staat een ridder met een
64
wapenrok die volgens Lieftinck heraldisch verwijst naar de heren van Arkel. Maar
wie is het gekroonde hoofd op de miniatuur? En welk verband - zo er een is - tussen
diens wapen en de welhaast obsessieve aandacht voor maanastrologische gegevens
65
in het voorwerk?

Tot besluit
Benevens deze en enkele andere vragen heeft onze verkenning van de vroegste
astronomisch-astrologische literatuur in het Middelnederlands ook een aantal
vaststellingen opgeleverd. Ik stip enkele punten aan die met het oog op de relatie
van de volkstalige literatuur tot kosmologie en astrologie opmerkelijk zijn of verdere
aandacht verdienen.
Een eerste vaststelling, terugdenkend aan de Natuurkunde en de Sidrac, kan dan
zijn dat de omslag van Latijnse geleerdheid naar volkstalige ‘popularisering’ wel niet
zo'n scherpe bocht tekent als moderne literatuurhistorici (die nu eenmaal meestal
slechts in de éne of de andere taal geïnteresseerd zijn) geneigd zijn zich voor te
stellen. Het blijkt immers dat beide genoemde Middelnederlandse teksten teruggaan
op een (of meer) Latijnse bronteksten die, zonder dat ze het Latijn als voertaal
verlieten, qua opzet al even ‘vulgariserend’ waren en voor een deel ongetwijfeld
hetzelfde publiek bedienden als de ervan afgeleide Middelnederlandse
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vertalingen of bewerkingen. Een strakke dichotomie tussen Latijn en volkstaal gaat
voor de artesliteratuur kennelijk niet op.
Wat de publieksintentie betreft, laten de onderzochte teksten toe, heel wat
makkelijker dan met echt ‘literaire’ teksten het geval is, plausibele distincties en
subdistincties te maken. Zo wijzen de drie theoretisch-encyclopedische teksten
duidelijk op drie verschillende niveaus: litterati (Natuurkunde), leken in het algemeen
(Sidrac) en lekenpedagogie (Lekenspiegel). Tevens valt op dat juist deze algemene
(niet louter astrologische) teksten, elk binnen zijn ‘niche’, op een ruim publiek hebben
gemikt, wat bevestigd wordt door het vrij grote aantal bewaarde manuscripten. De
eigenlijke astrologische teksten zijn op zich niet gering in aantal, maar hebben
daarentegen een smalle overlevering: ze zijn meestal in één exemplaar bewaard.
Voorzover we iets over hun geadresseerden of daadwerkelijke gebruikers weten,
betreft het wel een heel bont samengestelde groep: adellijke heren, een priester op
Duiveland, een Bruggeling met interesse in wetteksten, een geneeskunstbeoefenaar
van vrij laag niveau, een koopman of een kanunnik uit Nijmegen, een edelman (of
een kloosterling) met belangstelling voor de kruistochtgedachte.
Het kan ons overigens niet ontgaan zijn dat, zowel wat de productie als het bezit
en het gebruik van de teksten in deze categorie betreft, het ‘Noorden’ relatief
gesproken zeer hoog scoort. Veel van onze astrologische traktaten zijn, grosso
modo, in het estuarium van de grote rivieren ontstaan, besteld of gekopieerd en
gebruikt. De constatering is des te merkwaardiger omdat toch ook bij de Natuurkunde
van het geheelal al is opvallen hoe overwegend ‘noordelijk’ de handschriftelijke
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verspreiding is, voor een tekst die van oorsprong nochtans Vlaams is. Hebben we
hier met een verschil in mentaliteit te maken - tussen een (toen reeds...) zakelijker
Noorden en een meer in ‘literatuur’ geïnteresseerd Zuiden? Of moeten we met het
gegeven een heel andere kant uit: wijst de relatieve afwezigheid van dergelijke
volkstalige teksten in Vlaanderen en Brabant er integendeel op dat de Latijnse
geletterdheid hier ruimer verspreid was en er daarom minder nood was aan
vertalingen?
Wat de inhoud en de strekking van de bestudeerde teksten betreft, beperk ik mij
tot het aanzetten van twee grote lijnen. Het wereldbeeld dat uit alle - ook de meest
‘propaedeutische’ - beschrijvingen van de kosmos naar voren komt, is vrij accuraat
en in veel opzichten (natuurlijk helemaal afgezien van het nog geocentrische
uitgangspunt) ‘modern’ te noemen. Blijkbaar wist niet alleen de middeleeuwse
geleerde, maar waren ook veel, zo niet de meeste leken ervan op de hoogte dat de
aarde een bol was die in het heelal zweefde en had men van de afmetingen van
dat heelal een nagenoeg realistische voorstelling.
Aan de kracht van planeten en sterren twijfelde anderzijds niemand. Dat de
wisseling van de seizoenen het gevolg is van het wisselen van de zodiaktekens
waarin de zon ‘staat’ werd in de Natuurkunde vrij uitvoerig uit de doeken gedaan.
Voor het overige leggen de theoretisch-encyclopedische teksten er elk op hun eigen
manier de klemtoon op dat de sterren slechts een tendentie aangeven - een ‘aanleg’
bijvoorbeeld van wie dan of dan geboren wordt - en nooit finaal determinerend
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zijn. Maar toch geven zelfs deze algemenere teksten, waarin (meer dan in de puur
astrologische traktaten) de stem van de ideologische autoriteit te horen is, in de
voorbeelden waarmee ze schermen uiteindelijk blijk van een nagenoeg blind geloof
in wat de hemellichamen in het vooruitzicht stellen.
De eigenlijk astrologische teksten zijn dan ook overwegend voorspellend van
aard. Alleen in het maanzodiologium in het Groningse Maerlant-handschrift is het
pragmatische in die mate prominent, dat men het geschrift kon gebruiken als een
soort raadgevend vademecum voor de dagelijkse levensvoering. De thema's
waarover de overige teksten prognosticaties aanbieden zijn geheel en al uit de (tot
de Oudheid terugreikende) Latijnse traditie overgenomen, soms met enig
anachronisme tot gevolg: het terugvinden van voortvluchtigen (oorspronkelijk:
gevluchte slaven), van gestolen goed, het al dan niet uitkomen van dromen, het
verloop van een ziekte, de toekomst van nieuwgeborenen en de handelingen
waarvoor een bepaald tijdstip ‘goed’ of ‘slecht’ is, dit laatste evenwel in zeer
bescheiden mate. Vooral de geboortehoroscopen krijgen vaak een omvangrijke en
prominente plaats. Bij twee van onze gedichten wijzen begeleidende teksten of
nota's (een lijstje van geboortedata en een maanalmanak) op daadwerkelijke
raadpleging. Het ondervragen van de hemel bij een geboorte (of achteraf) moet een
vrij courante praktijk zijn geweest, die zeker niet tot de hoogste kringen, waar men
zich een privé-astroloog kon veroorloven, beperkt bleef. En zo ‘exotisch’ als onze
literaire teksten ze overwegend lijken te willen voorstellen, was de astronomia in
geen geval.
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midden van de 14 eeuw ontstaan, daar ze eveneens voorkomen in handschrift DEN HAAG, KB,
KNAW NR. XVI, dat niet veel later dan ca. 1350 te dateren is.
Afgezien van het astrologisch deelhandschrift bestaat het manuscript in hoofdzaak uit
farmacologische, medische en chirurgische teksten.
Jansen-Sieben 1968, 277.
De Middelnederlandse tekst is hierin nadrukkelijker dan het Franse parallelle gedicht, dat op
een visuele perceptie niet alludeert, en naast lire ook (tot vijf maal toe) een vorm van oïr vermeldt.
In de Middelnederlandse proloog is alleen in v. 27 heel even sprake van ‘horen’, maar dit is
vanzelfsprekend geen voldoende indicatie voor een auditief geïntendeerde receptie (zie bijv.
Scholz 1980, 70 e.v.). Overigens zinspeelt de context ook hier al duidelijk op een lezende
receptie: Want wildi emmer lesen voert / Eer ghi wel verstaet elc woert / Van dien dat ghi hier
sult horen / Uwe pine es dan verloren.
Jansen-Sieben 1968, 73-84.
Over dit handschrift uitvoerig Biemans 1999.
Jansen-Sieben 1968, 88-163.
Er wordt v. 511 e.v. een onderscheid gemaakt tussen de ‘gewone’ mijl, die bestaat uit 2000
screde van vijf (grote) voete - wat ongeveer uitkomt op 3.000 m - en de mile na astronomie, die
vierduizend cubitus groot is, gerekend met de cubitus (=el) van anderhalve voet, m.a.w. van iets
meer dan 40 cm, wat de ‘astronomische mijl’ laat uitkomen op ca. 1.600 m.
Vers 989 e.v.
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Lie 1994, 128-131.
Van Tol 1936, 108 e.v. en 156-157.
Van Tol 1936, 110.
Mak 1957, 273.
De Vries 1844-1848, dl. 3, kap. 39
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vander beruernessen [bewegingen] ende den omme lopene des firmaments. Te noteren
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werelt in de Sidrac.
Jansen-Sieben 1968, 66 e.v.
De Vries 1844-1848, dl. 1, kap. 11, v. 31 e.v.; v. 51 e.v.
De Vries dl. 1, kap. 9, v. 64 e.v.
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De Vries 1844-1848, dl. 1, kap. 10, v. 7-8.
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van de gedachte uit Ps. 18 (19), v. 2: Caeli erarrant gloriam Dei, Et opera manuum eius annuntiat
e

26
27
28
29
30

firmamentum. (Ribémont 1991, 288-289). Echter meer nog dan zijn 13 -eeuwse voorgangers
lijkt me Boendale bij zijn beschrijving van de kosmos de lofprijzing van de Schepper voortdurend
te expliciteren.
De Vries 1844-1848, dl. 1, kap. 8, v. 19-22; kap. 9, v. 27; kap. 10, v. 41-44. Het gaat om in totaal
zeven vindplaatsen van het woord god. Zie verder kap. 10, v. 58; kap. 11, v. 9-10; v. 50; v. 78.
Brinkman 1998.
Over Boendales publiek en mogelijke ‘pedagogische’ context, zie Kinable 1991, Reynaert 1992;
Brinkman 1998; Warnar 1999, 123.
Van Oostrom 1992.
Voor de Middelnederlandse overlevering (met inbegrip van de proza-versies) zie: Jansen-Sieben
1989.
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31 De Middelnedederlandse tekst is doorlopend, als ware het proza, geschreven op de vele
opengebleven ruimte na het explicit van de laatste tekst, tussen en naast de slotformules en het
colofon van de kopiist van het oorspronkelijke handschrift. Fotografische reproductie in
Gerritsen-Geywitz & Lie 1985, 121.
32 De toponiemen verwijzen mogelijk naar Oneux of Aulne(s) (uit Lat. alnetum: els) en naar een
kleine waterloop (Fra. ru).
33 Gerritsen-Geywitz/Lie 1985.
34 Men kan hieruit becijferen dat de volledige tekst ten minste een 470-tal verzen zal hebben geteld.
Voor de eerste zeven dagen 98 v. komt neer op gemiddeld veertien verzen per dag. Voor 30
dagen komen we dus uit op ca. 420 v., waar nog de proloog (50v.) en mogelijk een epiloog
moeten worden bijgeteld. Het lunarium uitgegeven door N. de Pauw, dat zonder proloog meteen
van wal steekt, telt 469 verzen (De Pauw 1893, 219-233).
35 Dit vermoedelijk in afwijking van de Latijnse voorbeeldtekst. Het verwante Latijnse lunarium
heeft voor de kinderen althans termen als bonus, vitalis, mediocrus, utilis e.d.
36 Lie 1985, 160-163. Opmerkelijk is alvast dat het juist deze concrete raadgevingen met betrekking
tot het landleven zijn die in de latere proza-bewerking van dit lunarium grotendeels ontbreken
(Lie 1985, 160-161).
37 Braekman 1977, 165 en 172-174. Lie 1985, 159-160.
38 Vgl. nog v. 119-120: Ende tkint sal sterven haestelike / Ende varen te hemelrike. Men vergelijke
deze passages bijv. met de vergelijkbare plaatsen in het lunarium uitgegeven door N. de Pauw:
het overlijden van kinderen en zieken wordt daar sec meegedeeld, zonder enige verwijzing naar
God of hemel (De Pauw 1893, 219-233).
39 Vgl. Braekman 1977, de Latijnse tekst p. 172-178.
40 Braekman 1977. De tekst daar p. 172-178. Voor een vergelijking van de tekst met de rijmversie,
zie Lie 1985, 159-167 en Weisser 1987.
41 Jansen-Sieben 1968, 143.
42 Tekstedities: De Pauw 1893-1897, 205-218; Jansen-Sieben 1968, 589-598.
43 Naar de editie in Jansen-Sieben 1968, 590. Ik los echter stilzwijgend de afkortingen (die
Jansen-Sieben weergeeft zoals ze in het handschrift staan) op; darmen in het vierde vers van
het citaat is een conjectuur van mij, op basis van de context (het handschrift heeft hier, zowel
volgens De Pauw als Jansen-Sieben, datmen); in v. 5 corrigeerde Jansen-Sieben De Pauws
lezing Enne tot Ende (= En met nasaalstreepje); maar zo er Ende staat, hebben we toch wel
met een kopiistenfout te maken (wellicht onder invloed van het volgende vers); de zin vraagt
immers om een negatie.
44 Uit de laatste geboortedatum blijkt dat het lijstje ten vroegste in 1435-36 gemaakt werd. Maar
kan daaruit voor het handschrift de datering ‘vóór 1435-36’ worden afgeleid (Jansen-Sieben
1968, 144)? Het lijstje werd weliswaar pas na de voltooiing van het handschrift ingevoegd (niet
noodzakelijk heel lang erna), maar het kan ook enige tijd na 1435 gemaakt zijn. Daar het
manuscript ook De vier utersten bevat, de vertaling van De quatuor novissimis van Gerard van
Vliederhoven, welke vertaling gedateerd wordt op ca. 1425, kan het handschrift zeker niet véél
vroeger dan ca. 1435 ontstaan zijn.
45 Jansen-Sieben 1968, 145.
46 Het MNW geeft als betekenissen voor scholaster: ‘Opzichter over de kloosterscholen van het
kapittel, tevens zegelbewaarder der kapittels en belast met de zorg voor de archieven’, ‘bestuurder
van een school voor hoger onderwijs, waar Latijn geleerd werd’ of ‘hoofd van een school’ in het
algemeen.
47 Jansen-Sieben 1968, 143.
48 Voor een volledige beschrijving van het handzchrift en zijn inhoud, zie Reynaert Catalogus van
de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de universiteit te Gent, dl. II/1, 1996,
32-35.
49 Aardig is bijvoorbeeld dat we aan de hand van deze almanak de maan-dag voor dochter Mechtelt
in het geboortenlijstje in het Oudenaardse Natuurkunde-handschrift kunnen natrekken. Het klopt,
op weinig na. Volgens de almanak in GENT, UB 697 kwam de nieuwe maan in 1435 op 27
februari, om 18u50. Voor Mechtelt wordt het tijdstip van geboorte in het Oudenaardse handschrift
omschreven als op sunte Mathijs avont [= 23 februari] opten guedensdach ante meridiem inter
o

o

tertia et quarta hora opten xxv die lune Anno xxxv . Indien de almanak in het Gentse handschrift
e

e

correct zou zijn, dan werd Mechtelt (volgens mijn berekening) niet op een 25 , maar op een 26
dag van de maanmaand geboren. Dan was ze volgens het Nijmeegs lunarium niet van lichte
herte, maar integendeel ghestade ende vroet / Suver, schone en hoghe gemoet.
50 Zie bijv. Svenberg 1936, 30-31, 42-43 en 50-51.
51 Ook hier wordt meestal het onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes, waaruit naargelang
van het geslacht andere verwachtingen blijken te bestaan. Eén plaats is heel expliciet, nl. v.
306-307: het meisje zal zijn Scamel alst wel betaemt den wive / ende suver van den live. Een
toch wel belangrijk onderscheid in vergelijking met het lunarium uit het handschrift uit Nijmegen
is dat de karakterisering van de jongens hier weliswaar verschillend is van die van de meisjes,
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maar niet zoals daar vaak neerkomt op het verschil dat de onder een goede maan geboren
jongen werkt en rijk wordt, het meisje schoon, zedig e.d. is.
52 Zie bijv. het Latijnse lunarium L2 in Svenbergs De latinska lunaria (Svenberg 1936), een tekst
e
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uit een 11 -eeuws handschrift, wellicht uit Canterbury of omgeving, waarmee het Gentse lunarium
ook verder veel gelijkenis vertoont. Zie hierover Van Uytsel 2002, 26-30.
Op het eerste gezicht lijkt vooral het tweede het geval te zijn: Svenbergs Latijnse lunarium L2,
dat sterke overeenkomst vertoont met de Gentse tekst (vgl. noot 52 hierboven), heeft eveneens
duidelijk de neiging om naar het einde toe de bespreking van de dagen in te korten. Zie Svenberg
1936, 24-82.
Zie over dit handschift vooral Leendertz 1895-1897; Gailliard/De Vreese 1911, 14-20; Lieftinck
1959; Hermans 1979; Biemans 1996; Biemans 1997, 434-436.
Het cartularium wordt nu bewaard in de KB te Brussel, als nr. 17.904-6.
V. 12: In duutsche maectic dat latijn. V. 26: [...] Des mi een vrient heeft ghebeden. V. 59-60:
Taurus is dat ander teken Der manen, scriuic hier den leken. V. 237-238: Hets droghe ende
heet scriuic den leken, Want uten oesten springt dit teken. De tekst is uitgegeven in Leendertz
1895-1897, jg. 16 (1897), 130-141 en Gailliard/De Vreese 1911, 119-128. Twee heel wat jongere
afschriften vermeld in Jansen-Sieben 1989, 339.
Over de Egyptische en andere ‘kwade dagen’, zie Reynaert, ter perse, en de literatuur aldaar.
Hermans 1979, 37 e.v., m.n. 61-73.
Voor alle duidelijkheid: het kalendarisch voorwerk maakt wel degelijk deel uit van het
oorspronkelijke handschrift, is zelfs volgens alle onderzoekers door de ‘hoofdhand’ van het
handschrift geschreven: zie Biemans 1996, 202.
Voor de edities, zie noot 56 hierboven.
Voor het genre in de Latijnse literatuur en in andere volkstalen, zie Svenberg 1963, Brevart
1987, Taavitsainen 1988, m.n. 46-48, 50-51, Taavitsainen 1989.
Spiegel historiael, Vierde partie, Boek 3, kap. 19, v. 86-92 (De Vries & Verwijs 1861-1879, 375).
Hermans 1979, 65-67.
Lieftinck 1959, 31.
Herinneren we er ten slotte nog aan dat de maan in de middeleeuwse literatuur wel vaker met
Maria geassocieerd wordt.
Jansen-Sieben formuleert in dit verband de hypothese dat de Natuurkunde zou ontstaan zijn in
(het netwerk van) de abdij van Drongen (Premonstratenzers), die omstreeks het einde van de
e

13 eeuw o.m. het patronaatsrecht had over kerken in de Vier Ambachten (Pauluspolder,
Hulsterloo en Hengstdijk), die onder het bisdom Utrecht ressorteerden (Jansen-Sieben 1968,
63). Zo zou het begrijpelijk zijn dat de Natuurkunde zo snel in noordelijke richting werd verspreid.
Maar men kan de voorstelling ook omkeren: als het zo gegaan is zoals Jansen-Sieben hier
suggereert, dan kan men het ook zo formuleren dat de Natuurkunde eveneens mogelijk al van
meet af aan tot het ‘estuarium’ behoort.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

237

‘Godt doet groote dingen, ende wij en begrijpense niet’
Een gesprekspamflet over de komeet van 1664
Marijke Meijer Drees
1. Introductie
1

Pamfletten vormden in de zeventiende eeuw het actuele nieuwsmedium bij uitstek.
‘Wat wonders, wat nieuws’ was de leus waarmee ze door verkopers aangeprezen
werden. De verschijning van een komeet of staartster was belangrijk nieuws en dit
onverwacht optredende spektakel aan het firmament werd dan ook op de voet
2
gevolgd door pamfletten, niet alleen in de Republiek maar ook elders in Europa.
Zo kreeg de komeet van 1618/1619 het nodige commentaar in pamfletten, en nadat
er eind 1664 in Nederland opnieuw een komeet gesignaleerd was, werd ook dit
3
hemellicht in diverse pamfletten besproken.
Over de komeetverschijning in de wintermaanden van 1664-1665 vermeldt de
4
catalogus van W.P.C. Knuttel acht Nederlandse pamfletten. Tot deze ‘Knuttels’
behoort het Reys-discours op het verschijnen van de comeet-sterr, die voor
d'eerstemael gesien is den 15 december des jaers 1664. en vervolgens in 't jaer
1665, geschreven door de Rotterdamse orthodox gereformeerde dominee Franciscus
5
Ridderus en in diens woonplaats in 1665 uitgegeven. Het ‘discours’ wordt in
dialoogvorm gepresenteerd: het is een fictief gesprek tussen drie personen in een
trekschuit, die om de reistijd nuttig door te brengen in discussie gaan over de komeet
die, als het schip in de avond arriveert, nog steeds te zien is.
Ridderus' pamflet is om verschillende redenen van belang. In de eerste plaats is
het een representatieve illustratie van het amalgaam van theologische en
natuurfilosofische opvattingen dat de discussie over kometen tot ver in de
zeventiende eeuw kenmerkte. Het Reys-discours laat goed zien hoe complex die
opvattingen waren en hoezeer ze bediscussieerd werden vanuit een tekstuele traditie
van natuurfilosofische, historische en literaire bronnen. Dit pamflet maakte deel uit
van een al bestaand publiek debat, dat in 1664-1665, nadat de winterse komeet
zich had vertoond, opnieuw opleefde. Centraal in dit debat stond de kwestie van de
omineuze interpretatie van kometen, iets waar gewone mensen weliswaar heilig in
geloofden maar waarvan in wetenschappelijke kringen lang niet iedereen overtuigd
was. Orthodoxe
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theologen als de Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius wezen echter nadrukkelijk
elk spoor van twijfel en scepsis over deze interpretatie van de hand: kometen waren
6
de onheilspellende tekenen van God. Maar deze interpretatie droeg wel het probleem
in zich van het ongeremde voorspellen, dat astrologen praktiseerden in bijvoorbeeld
de zo populaire prognisticaties. Volgens Voetius c.s. waren die gespecificeerde
voorzeggingen verwerpelijk: van origine waren ze heidens en daarmee vielen ze in
de categorie bijgeloof. De komeet was een waarschuwingssignaal van de almachtige
God en de mens mocht en kon daar geen precieze gebeurtenissen uit afleiden. Wel
was het evident dat er een tweede oorlog met Engeland dreigde (die in maart 1665
inderdaad zou uitbreken) en een enorme pestepidemie inmiddels tienduizenden
slachtoffers had gemaakt. Al even evident was dat staartsterren in het verleden
dikwijls waren gevolgd door rampen - hierover bestonden immers tal van
gezaghebbende historische getuigenissen. De reden waarom God het vaderland
met Zijn hemelse ‘roede’ dreigde, was eveneens zonneklaar: algehele zondigheid.
Bekering, boetedoening en tuchtuitoefening waren de remedies om verdere rampen
te voorkomen.
Bij deze ‘Voetiaanse’ komeetinterpretatie komt het Reys-discours van Ridderus
ten slotte uit, zoals de wetenschapshistoricus Jorink in zijn recente proefschrift al
7
gesignaleerd heeft. Maar de argumentatie die tot die uitkomst leidt en die nauw
samenhangt met de literaire presentatievorm van Ridderus' pamflet, is tot dusverre
buiten beschouwing gebleven.
Ook die vormgeving verdient aandacht. Het destijds in heel Europa veelvuldig
beoefende genre van de dialoog of het gesprek had eerbiedwaardige klassieke
papieren en was al bij de humanisten zeer geliefd als retorische vorm van
argumentatie en overreding. In de zeventiende eeuw komt de gespreksvorm frequent
8
voor in pamfletten. Er worden herkenbare en veelal fictieve sprekers ten tonele
gevoerd, die conform het retorische decorum ge(stereo)typeerd werden naar
bijvoorbeeld hun herkomst, maatschappelijke positie, of ‘speaking name’ met een
volkse of anderszins herkenbare connotatie (de Hollander, de Geldersman, de boer,
schipper, de koopman, de ‘theologant’ of dominee, Vraag-al, Weet-niet, Claes-buur,
et cetera). Hun gesprekken hebben niet zozeer de functie de actuele werkelijkheid
uit te beelden als wel die werkelijkheid in herkenbare en gemakkelijk te assimileren
9
elementen te presenteren. Gereformeerde predikanten gebruikten de gespreksvorm
voor een opvoedkundig of polemisch doel en gaven daartoe een van de sprekers
in de discussie de dominante rol van de wijze vermaner. Voor het Reys-discours
geldt dit eveneens, zoals we straks zullen zien. Maar van Ridderus is inmiddels ook
bekend dat hij in andere samenspraken het nodige werk heeft gemaakt van een
realistische ‘karakterisering’ van de sprekers en van een zekere ‘handeling’. Hiermee
10
- het betrof zijn driedelige dialogenbundel Tafel des Heeren (1660-1666) - week
hij af van de in zijn kringen gangbare catechismusachtige vraag-antwoord-dialogen
en kwam hij dichter in de buurt van het voor orthodox gereformeerden problematische
toneel. Voetius had dit genre in een disputatie van 1643 tot verboden terrein
verklaard, een
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verbod dat deel uitmaakte van een lange traditie van christelijke (niet alleen
gereformeerde) toneelbestrijding. Hoe radicaal het ook was, Voetius' verbod van
‘wat naar 't Schouw-spel smaakt’ was wel met enige spijt en twijfel gepaard gegaan,
want hij besefte heel goed hoe belangrijk het toneel kon zijn - en tijdens de
11
Reformatie al was geweest - voor de overdracht van Gods Woord. In de
samenspraken van de Tafel des Heeren paste Ridderus om het stichtelijke effect
te verhogen toneeltechnieken toe, waaruit blijkt dat hij zich minder rigoreus van het
toneel distantieerde dan van een representant der Nadere Reformatie te verwachten
12
viel. Vertoont het Reys-discours, dat Ridderus in dezelfde tijd schreef als de Tafel
des Heeren, wellicht ook dit soort toe-eigening van het voor gereformeerden als
Ridderus verboden toneelgenre?
Ridderus' pamflet zal hierna dus vanuit twee perspectieven behandeld worden:
de (natuur)wetenschappelijke opvattingen die erin naar voren komen, en de literaire
presentatievorm. Die vorm acht ik functioneel voor de retorische onderbouwing van
de ‘Voetiaanse’ komeetinterpretatie.
Maar om het Reys-discours inhoudelijk te kunnen volgen, is het eerst noodzakelijk
een globaal overzicht te geven van de destijds vigerende denkbeelden over kometen.

2. Denkbeelden over kometen in de zeventiende eeuw
Tot ver in de tweede helft van zeventiende eeuw werden kometen voornamelijk
13
bediscussieerd vanuit twee tekstuele referentiekaders: de klassieken en de bijbel.
Onder verwijzing naar klassieke natuurfilosofen konden de meest uiteenlopende
opvattingen over de fysieke aard en verschijningsvorm van kometen verdedigd
worden. Het waren gassen die plotseling uit sterren of planeten vrijkwamen, het
waren een soort hemelse vuurpijlen, het waren eeuwige hemellichamen die om de
zon heen cirkelden, et cetera. Dat kometen een parabolische en dus voorspelbare
baan volgden, was een hypothese die pas in de laatste decennia van de zeventiende
eeuw door Newton en Halley geformuleerd werd en bevestiging kreeg in 1758, nadat
de komeet van Halley zich opnieuw had vertoond. De verklaring van Aristoteles
gold voordien als de meest gerenommeerde. Kometen waren volgens deze filosoof
gasachtige uitwasemingen van de aarde, die in de hoogste laag van de aardse
sfeer, die van het vuur, tot ontbranding kwamen. De aardse of ondermaanse regionen
van de kosmos, werden in tegenstelling tot de bovenmaanse gekenmerkt door
onrust en veranderlijkheid (groei, bloei en verval), en daardoor kwamen daar de
komeetgassen vrij. De aristotelische these van het ondermaanse oorsprong van
kometen werd na ca. 1600 als achterhaald beschouwd. Kometen had men dankzij
sterk verbeterde astronomische apparatuur ook bovenmaans gezien, wat de
conclusies die Tycho Brahe al in 1577 had getrokken over hun positie bevestigde.
Andere autoriteiten uit de oudheid hadden vooral de gevolgen van
komeetverschijningen beschreven. Bij de astroloog Ptolemaeus viel te lezen hoe
men op grond van de vorm van een komeet, zijn kleur, zijn baan door de dierenriem
en het
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aantal dagen dat hij te zien was, concrete en vergaande uitspraken kon doen over
zijn gevolgen. Was een komeet bijvoorbeeld zwaardvormig, liep zijn baan door het
sterrenbeeld Boogschutter en had hij een rode kleur (zoals de planeet Mars) dan
moest er wel een oorlog komen. Historici en ook dichters brachten
komeetverschijningen in verband met pestepidemieën, misoogst, oorlogen, de moord
op een keizer en dergelijke rampen meer. Het ging bij dit soort interpretaties om
veelal specifieke toekomstvoorspellingen, waarbij de komeet als een prodigium
(voorbode of voorteken), mirabilium (wonder) of monstrum (aanwijzing, aansporing)
van de godenwereld werd beschouwd, die daarmee de verstoorde relatie met de
mensheid aangaf.
Al sinds de komst van het christendom waren natuurwonderen als kometen meer
en meer als waarschuwende tekenen van de almachtige God gaan gelden, signa
waarover men op tal van plaatsen in de bijbel kon lezen en waarvan men tot ver in
de zeventiende eeuw aannam dat het om kometen ging. Religieus-astrologische
voorspellingen vonden gretig aftrek. In de zestiende eeuw was in
humanistisch-protestantse kringen zelfs het bloeiende genre van de prodigia-boeken
ontstaan, waarin een historisch-chronologisch overzicht werd gegeven van alle
komeetverschijningen en andere hemelse voortekenen sinds de Schepping, en van
de straffen Gods die hierop gevolgd waren. Dat er niet alleen een temporele maar
ook een causale relatie moest zijn, werd aangetoond met passages uit de bijbel en
de getuigenissen van klassieke historici en eigentijdse kroniekschrijvers. Ook legde
men verbanden met de in de bijbel beschreven eindtijd: monsterlijke geboortes,
aangespoelde walvissen en komeetverschijningen waren stuk voor stuk de voorbodes
van de tweede komst van Christus op aarde. Maar zulke specifieke voorzeggingen
werden van theologische zijde onder druk gezet. Wat de toekomst precíes zou
brengen, kon alleen God weten en daarom waren specifieke toekomstvoorspellingen
aanmatigend. De christen had zich verre te houden van exact voorspellen, al diende
hij wel te beseffen dat kometen de hemelse tekens waren van toekomstige
gebeurtenissen. Calvijn maakte een onderscheid tussen een verwerpelijke
‘bastaard’vorm van astrologie, de specifiek-voorspellende, en een acceptabele,
‘ware’ astrologie, waarin de natuur meer in het algemeen als drager van goddelijke
tekens werd beschouwd. Voor andere reformatoren bestond de spanning tussen
astrologische fascinatie en eerbied voor de providentia dei veel minder, en in
hoeverre Calvijns afwijzing in de Republiek is doorgedrongen (zijn traktaat kwam
hier, anders dan bijvoorbeeld in Engeland niet in de landstaal uit) is moeilijk te
achterhalen. Wel kwamen de bezwaren van de gereformeerde kerk tegen de
bastaardastrologie in de populaire almanakken en prognosticaties op hetzelfde neer.
En in 1619 werd die verkeerde astrologie met vergelijkbare argumenten veroordeeld
in het aan Jacob Cats toegeschreven pamflet over de komeet van 1618:
Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre [...] Met aenwijsinge vande rechte
wetenschap om alle teykenen des Hemels, ende vreemde Gesternten wel ende
14
loffelijck uyt te leggen [...]. Cats wees bovendien op de heidense oorsprong van
de sterrenwichelarij. Volgens hem waren er drie soorten mensen: zij die geloven
dat de
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mens in staat is vergaande voorspellingen uit kometen af te leiden, zij die zich niets
aantrekken van wat er aan het firmament gebeurt en zij die, conform de Heilige
Schrift, geloven dat het om buitengewone waarschuwingstekens gaat van de
almachtige God. Dit laatste ‘ghevoelen’ had zijn nadrukkelijke voorkeur.
Cats' bezwaar tegen de ‘superstitieuze’ praktijken van de voorspellende astrologie
moet mede bezien worden in het perspectief van het piëtisme en de daarmee
gelieerde Nadere Reformatie. Dit was de stroming die Gods Woord als richtsnoer
beschouwde voor zowel de innerlijke geloofsbeleving, die gericht moest zijn op
zondebesef, berouw en het emotioneel ervaren van Gods genade, als de hele
samenleving, die Gods geboden in acht diende te nemen en in het teken moest
staan van tuchtuitoefening. De meest actieve en invloedrijke voorvechter van deze
richting was de Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius. Zijn leven lang ageerde
deze theoloog tegen alles wat in zijn ogen niet strookte met de letterlijke interpretatie
van de bijbel, ‘het Boek van alle wetenschap, de zee van alle wijsheid, de Academie
der Academies’. Klassiek-heidens gedachtegoed van - bijvoorbeeld - de
sterrenwichelarij was Voetius' doelwit, evenals het copernicanisme, waarvan de
heliocentrische kosmosvisie in strijd was met het bijbelse (en aristotelische)
geocentrisme. En ook met Descartes en diens volgelingen, allen copernicanen,
raakte hij in heftige polemieken verwikkeld over ‘de nieuwe filosofie’.
De klassiek-bijbelse betekenisgeving van kometen had een nogal sterk topisch
en normerend karakter en nam daardoor in het zeventiende-eeuwse kometendebat
een prominenter plaats in dan theorievorming over hun feitelijke fysische aard. Als
de natuur het tweede boek van God was, wat Calvijn en andere protestantse
theologen in navolging van Augustinus stelden, dan waren opmerkelijke
hemelverschijnselen als kometen de uitroeptekens in dit boek. Astronomische kennis
en kometenvrees gingen hand in hand, ook nadat in de beginjaren van de
zeventiende eeuw enkele vooraanstaande geleerden in de Republiek de
anti-aristotelische stelling verdedigd hadden dat de komeet een hemellichaam was
dat een regelmatige baan doorliep. De komeet bleef voorlopig de betekenis dragen
van een uitzonderlijk hemels wonder, een rampzalig teken Gods, een voorbode van
allerhande onheil.
Dat er rond 1650 tóch zo langzamerhand vraagtekens kwamen te staan bij dit geloof,
had in eerste instantie vooral te maken met aantastingen van de tekstuele traditie,
en niet exclusief - zoals sinds de Verlichting en tot voor kort werd aangenomen met de opkomst van de moderne natuurwetenschap (de ‘ontdekking’ van
‘natuurwetten’) en daarmee het verdwijnen van de bovennatuurlijke betekenis van
kometen. Het bijbelse vroomheidideaal van de Nadere Reformatie stimuleerde de
kritiek op het als heidens aangemerkte klassieke gedachtegoed inzake hemeltekens.
In humanistische geleerdenkringen, waar de bronnenkritiek zich al eerder deed
gelden, nam de twijfel toe. Mogelijk was het toch vooral iets van het gewone volk
om aan komeetverschijningen een omineuze interpretatie te geven. Wie de klassieke
bronnen grondig bestudeerde moest immers constateren dat ze toch wel erg
tegenstrijdige
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interpretaties verkondigden. De Ouden verschilden vaak hartgrondig van mening,
zowel over de aard als over de betekenis van kometen. Voor veel auteurs waren
het de voorbodes van onheil, maar anderen hadden geschreven dat er soms ook
vreugdevolle gebeurtenissen op gevolgd waren. Dan was de omineuze betekenis
toch niet zeker? En had Cicero trouwens niet gezegd dat de filosofen om het even
welke dwaze bewering verdedigden? De grondiger bestudering van het corpus van
klassieke teksten over kometen leidde tot twijfel en scepsis. Zelfs de bijbel bleef
niet gespaard: wat viel daarin eigenlijk precíes over kometen te lezen?
Welbeschouwd had God er met geen woord over gesproken. ‘Over de voorspellende
waarde van kometen, kan niets met zekerheid worden vastgesteld’, zo luidde de
conclusie van een Amsterdamse disputatie uit 1662.
In de winter van 1664-1665 werd de komeetverschijning van zeer verschillend
interpretatief commentaar voorzien en liep het debat erover hoog op. Sommige
geleerden deelden weliswaar het algemene gevoelen dat het vaderland in last was
- er dreigde oorlog, er heerste pest - maar of de komeet hiermee samenhing? Dat
viel niet goed uit te maken. De theoloog Voetius, die een afzonderlijk traktaat over
de komeet publiceerde, nam wel stelling. In de lijn van zijn eerdere disputaties over
hemelse signa constateerde hij onomwonden dat de komeet een teken van de Heer
was, passend in het Boek der Natuur waarin de wijsheid, macht, goedheid en
rechtvaardigheid van de Schepper te lezen viel. Dit Boek nu werd evenals de Schrift
grondig verwaarloosd, en daarom gaf God Zijn waarschuwende teken. Met specifieke
bijpassages verdedigde Voetius de stelling dat kometen voorbodes waren van Gods
toorn en van grote veranderingen op aarde. Vervolgens - gebruikmakend van
handzame naslagwerken - citeerde hij gezaghebbende commentaren uit de oudheid,
vroeg christelijke en eigentijdse bronnen die deze interpretatie eerder hadden
verdedigd. Daarmee was opnieuw het bewijs geleverd: de komeet was een omineus
teken van God.
Spoedig zou tegen deze stellingname fundamenteel bezwaar aangetekend worden
door een andere Utrechtse professor. Een kritische benadering de tekstuele traditie
- inclusief de bijbel - zou hierin centraal staan. Op 18 januari 1665 hield de hoogleraar
retorica en geschiedenis Johannes Graevius een geruchtmakende openbare rede,
die meteen in druk verscheen, waarin hij de gangbare omineuze interpretatie van
de komeet verwierp. In de (later uitgekomen) vertaling heette het veelbetekenend
Redenvoeringh ofte oratie van de cometen, vernietigende het gemeen ghevoelen
15
dat deselve yets quaets aenkundigen. De wijd verbreide kometenvrees, zo stelde
Graevius, was niets anders dan de vrucht van antiek bijgeloof, en dat kwam weer
voort uit onkunde. Wie zich op de Ouden beriep voor de interpretatie van kometen
als voorbodes van rampen was op de verkeerde weg. Hun geesteswereld was een
totaal andere dan de moderne, ze hadden talloze dwalingen verkondigd en sinds
hun tijd waren er tal van nieuwe ontdekkingen gedaan. Ook hun theorieën over de
aard van kometen spraken elkaar voortdurend tegen en geen enkele ervan was
juist. Slechts enkele zaken konden vastgesteld worden. Kometen verschenen
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in tegenstelling tot wat Aristoteles had beweerd ook bovenmaans. Ze behoorden
tot Gods eeuwige werken. En: ze gehoorzaamden zoals alle andere hemelse zaken
aan de onveranderlijke, eeuwigdurende ‘wetten der natuur’. Dit begrip nu, stond
centraal in de nieuwe cartesiaanse natuurfilosofie die Voetius verketterd had terwijl
Graevius er juist een aanhanger van was. Graevius gebruikte het in zijn rede vooral
retorisch, in oppositie met de bovennatuurlijkheid die kometen traditioneel werd
toegeschreven en de rampen die eraan verbonden werden. Een causale relatie
tussen komeetverschijningen en rampzalige gebeurtenissen was er in zijn ogen
niet. In de bijbel (Lucas 21 en andere passages die aldoor als bewijzen aangehaald
waren) was nergens letterlijk sprake van kometen, dus ‘het gemeene gevoelen’ dat
het waarschuwingssignalen waren kon niet door Gods Woord zijn ingegeven. Dat
was geen geloof maar bijgeloof. Kortom, kometen waren verklaarbare
natuurverschijnselen en die moest men als glorieuze tekens van Gods almacht
beschouwen. Bewondering was de daarbij passende reactie, niet vrees.
De oratie van Graevius en het tumult dat erop zou volgen, lagen nog in het verschiet
toen in de eerste week van januari 1665 het Reys-discours van Ridderus verscheen
(het voorwoord is gedateerd op 31 december 1664). Kritische twijfel over de
kometenvrees bestond echter al langer in het universitaire circuit. De predikant
Ridderus, die zelf overigens filosofie had gestudeerd voordat hij naar de theologie
16
was overgestapt, zal daar via publicaties kennis van hebben genomen. Uit zijn
Reys-discours komt naar voren dat hij de komeetinterpretatie à la Voetius niet
uitsluitend vertolkte voor bredere lezersgroepen buiten de universiteit, maar ook
voor geleerden die van een ander, twijfelend ‘gevoelen’ waren.

3. Ridderus' Reys-discours
Ridderus opent zijn pamflet met een voorwoord aan ‘de lezer’, waarin hij de
aanleiding tot het geschrift uiteenzet en zijn bedoeling ermee kenbaar maakt. Hij
vertelt hoe hij in zijn ‘Jeught, op de Academie zijnde’ zich begon te verdiepen in de
‘Sterre-kijckerije’. De lust hiertoe verging hem echter al spoedig toen hij bemerkte
hoe vergaand men zich inliet met heidense voorspellingen en hoeveel onzekerheid
omtrent sterren, kometen, en dergelijke er wel niet bestond. De geleerde Tycho
Brahe kon de spot drijven met wat andere deskundigen over kometen hadden
geschreven, en, zo vervolgt Ridderus, soms heeft hij zelfs zijn eigen observaties
‘als onvast (...) verworpen’. Brahe heeft dan ook gezegd dat hij slechts ‘naeste
Gissingen’ bekend wilde maken, die men niet voor ‘vaste waerheydt’ moest
aannemen. Ik had mijn pen dus beter kunnen weghouden van deze komeet, zegt
Ridderus dan. Maar mij is gebleken dat de meeste mensen er totaal geen weet van
hebben, dat anderen er heel verkeerde opvattingen over koesteren, dat sommigen
er veel te gering over oordelen, ja, dat er zelfs ‘dertele Christenen’ zijn die er zich
vrolijk over maken,
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en ten slotte dat er een ‘Prognosticatie’ is uitgekomen die te vergaande
voorspellingen doet en die het aangekondigde onheil vooral op andere volken wil
afschuiven. Hierdoor kreeg ik behoefte om ‘eenighe Autheuren naer te sien’ en de
aan hen ontleende gegevens samengevat bij elkaar te zetten. Te hopen valt dat dit
werk zijn vruchten zal afwerpen en
men daer door wat meer sal achterdencken [bezorgdheid] krijgen op 't
gene ons Vaderland door dese Hemels-roede ghedreyght word. De Heere
17
wende Sijn rechtvaerdigen Toorn genadelijck van ons af.
Tot zover Ridderus' voorwoord. Het geeft een drietal thematische vooruitwijzingen
naar het gesprek dat erop volgt. In dat ‘discours’ zal de stelling dat de
natuurwetenschappelijke kennis over kometen hoogstens uit gissingen bestaat,
nader onderbouwd worden. Verder zal de te specifiek voorspellende astrologie
veroordeeld worden en in dat licht tevens de bedoelde prognosticatie. En ten slotte
zal de belangrijkste geloofszekerheid naar voren komen: God is vertoornd en
waarschuwt het zondige vaderland met de komeet.
Het Reys-discours verplaatst ons naar een trekschuit, waar een ‘Burger’ een van
de mede-inzittenden, een ‘Student’ aldus aanspreekt:
Jongman, na my dunckt, soo zijt gij een Student die van Leyden, of van
Utrecht komt: Ick hoore de lieden in de schuyt veel praten van de Sterre
met een Staart, die men des morgens siet, maer het is al losse
[lichtzinnige, onbetrouwbare] praet, ick hebse oock gesien, en vertrouwe
dat gij die oock gesien hebt. Wat seggen de Geleerde daer van op de
Academien? Ick woude wel eens ten rechten weten, wat ick van soodanige
18
Hemelsch-lichten oordeelen sal.
De student beaamt dat hij van de universiteit komt en daar niet alleen heel ‘wat tijts
versleeten [heeft] in de Philosophije’, maar bij die gelegenheid ook ‘verscheyde
geleerde Mannen’ gesproken heeft en bovendien ‘de Boecken naghesien [heeft]
dewelcke van de Comeetsterren schrijven.’ Over kometen valt inderdaad ‘heel wat
wonders’ te zeggen, en als de burger daar prijs op stelt wil hij best vertellen wat hij
erover gelezen en geleerd heeft. De burger neemt dit aanbod graag aan en meent
dat het ook de overige passagiers (‘dese andere lieden’) aangenaam zal zijn toe te
luisteren. Hierna ontspint zich een gesprek, aanvankelijk alleen tussen de student
en de burger, die al wel eens ‘eenighe Historij schrijvers nagesien’ heeft, maar nu
vollediger informatie wenst om goed te kunnen oordelen over de komeetverschijning.
De student gaat in op zijn vragen en opmerkingen, en op zijn beurt reageert de
burger vanuit zijn eigen, tamelijk beperkte kennis van zaken, waarna hij meteen
volgende kwesties opwerpt. De discussie spitst zich in deze eerste fase van het
gesprek toe op fysische aspecten van kometen: wat zijn het, waaruit ontstaan ze,
op welke hoogte in de kosmos bewegen ze zich doorgaans, welke ‘fatsoenen’ of
vormen kunnen ze aan-
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nemen, et cetera. De student behandelt kometen steeds in het kader van de
aristotelische fysica - dus dat van de traditionele natuurfilosofie -, maar dan wel in
termen van strikt atmosferische oftewel natuurlijke verschijnselen. Toch komt en
passant even naar voren, dat de (natuur)wetenschappelijke verklaring die hij geeft
voor het ontstaan van kometen, maatschappelijk gezien bepaald niet algemeen
gangbaar is. De burger beroept zich op ‘de gemeyne man’, die heilig gelooft
dat 't God is die soodanighe teykenen in den Hemel geeft, maer na ick u
hooren kan, soo zijn de Geleerde van een ander gevoelen, dewijle ghij
seght dat de Son en de Sterren dese dampen optrecken in de Lucht [de
student heeft net omstandig uitgelegd dat kometen brandbare dampen
zijn, die in de sfeer van de aarde ontstaan en vervolgens omhoog
19
getrokken worden door onder andere de zon].
De student antwoordt hierop ‘Die Dinghen strijden niet, want Godt werkt door
middelen’; ook regen, wind, donder en bliksem zijn ‘werckinghe van de Son en
Sterren’ en toch moet men niet denken ‘dat God sich daer mede niet bemoeyt’.
Hiermee is de kous af en blijft het gesprek voorlopig weer bij kometen in de zin van
natuurlijke fenomenen. Totdat de student ingaat op de vraag waarom sommige
kometen langer zichtbaar blijven dan andere. Onder verwijzing naar een vroegere
komeetverschijning in Duitsland en een nog vroegere en langduriger boven
Jeruzalem, zegt hij:
20

Als de tijdt soo lange duurt, dan zijn het vreesselicke Voorteyckenen.
Maar hier gaat de burger niet op in.

Twee bladzijden verder - we zijn dan op een derde van het Reys-discours - mengt
zich plotseling een derde passagier in het gesprek, een ‘Reysiger’. Deze ontpopt
zich direct als de deskundige bij uitstek; hij corrigeert de student stevig en dient hem
verderop zelfs zo scherp van repliek dat hij vervolgens in stilzwijgen vervalt. Dit is
de tweede fase van het gesprek, waarin vooral de reiziger en in mindere mate de
student het woord heeft, en de burger nauwelijks van zich laat horen.
Anders dan de student heeft de reiziger niet alleen een informerende rol; hij treedt
vooral ook belerend en vermanend op. Zijn doelwit is in deze fase van het
Reys-discours de student te overtroeven. Dat gebeurt met een tweeledige redenering.
De wetenschappelijke zekerheden die de student verkondigt zijn er helemaal niet;
kometen zijn dan ook geen natuurlijke verschijnselen, maar verborgen werken Gods
en als zodanig moeten ze dus bestudeerd en geïnterpreteerd worden. Ik citeer nu
de gehele eerste claus van de reiziger om te laten zien dat zijn inmenging zowel
inhoudelijke wendingen teweeg brengt als argumentatieve:
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Jonghman, met u verlof, ik moet hier oock een woord toedoen. Wat sal
ick veel op u Discoursen seggen; gij hebt u lesse wel onthouden, maer
ick twijfele of ghij die wel gheleerdt hebt. De groote Rotterdammer
Erasmus, schrijft in een boeckje dat hij t'Samen-spraken noemdt, heel
wel van den Oorlogh, doende een Soldaet dese woorden spreken. Ick
weet niet hoe sommighe Schrijvers, soo net alles weten te beschrijven 't
ghene in de strijdt voorvalt, al offse alles hadden staen aensien: wat my
aengaet, ik ben in den strijdt geweest, maer het ging daer soo wil en
woest toe, dat ick selve naulijcks wist waer ick was: Ick geloove dat die
Schrijvers seer net liegen konnen. Ick moet oock doch met beleefder
woorden seggen, dat ick niet en weet hoe de Geleerde alles soo net van
de Comeeten konnen weeten, het is als ofse daer bij geweest hadden,
en datse in den hemel alles naeuw hadden besien. Seneca seyde eens
heel wel. Daer sijn veel dingen die wij weten datser zijn, maer wij weten
niet hoedanigh datse zijn: Wy verstaen niet hoe de Ziele is die in ons
gestelt is, hoese met ons Lichaem vereenigt is, en hoese werckt: Hoe
sullen wij dan verstaen de dinghen die soo verre van ons gesichte in den
Hemel geschieden. Aristoteles seyde oock wijsselijck. De hemelsche
dinghen sijn seer verre van onse sinnen af, en soo zijnse oock seer verre
af van een vast bewijs en wetenschap. Een ander geleert man onder de
Christenen, seyde tot desen aensien. Men moet de Comeeten stellen
onder de duystere verborgentheden der natuere: Het zijn verborgene
21
wercken, niet van de natuere, maer van Godt.
De reiziger distantieert zich dus van het soort geleerden dat, net als de student,
pretendeert de wetenschap over kometen in pacht te hebben, terwijl dat onmogelijk
is. Kometen zijn immers geen verklaarbare natuurverschijnselen, maar duistere,
verborgen werken Gods. Deze redenering onderbouwt hij in het vervolg met nog
heel veel meer citaten van geleerden die dit wél erkennen, onder wie astronomen
als ‘de gheleerde Sterre-kijcker Tycho Brahe in Denemarken’ die zich hoogstens in
termen van ‘Gissingen’ over kometen uit hebben willen laten. Alle citaten die de
reiziger ten beste geeft, zijn overigens uit het Latijn vertaald, wat impliceert dat de
burger en andere passagiers van de trekschuit - en uiteraard ook die lezers van het
pamflet die de taal van de wetenschap niet meester waren - ze ook kunnen begrijpen.
Met de tactiek van het veelvuldig noemen en in vertaling citeren van gezaghebbende
autoriteiten overtroeft de reiziger de student in persuasief opzicht. Deze heeft in de
eerste fase van het gesprek hoogstens in algemene termen naar de ene of de
andere geleerde verwezen, omdat hij, zo geeft hij tegenover de reiziger aan, in de
veronderstelling verkeerde ‘dat ick voor ongeletterde Lieden sprack, maer nu
verneme ick wat anders.’
Meteen hierop blijkt opnieuw dat de reiziger een breed ontwikkelde medepassagier
is, die, anders dan de student, zijn gehoor niet onderschat maar het rustig overstelpt
met vertaalde getuigenissen en citaten. Filosofen, historici en literatoren uit de
oudheid, kerkvaders, reformatoren, humanisten en vanzelfsprekend bovenal de
bijbel - de reiziger put rijkelijk uit het tekstuele kennisarsenaal van de
wetenschapsbeoefening zoals die in de werkelijkheid door Voetius c.s. werd
voorgestaan. In een drie pagina's claus volgt een bombardement van verwijzingen
en citaten om de natuurwetenschappelijke zekerheden van de student verder onderuit
te halen. Deze reageert verbouwereerd:
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Maer, mijn Heer, sal men van de Comeeten aensien, gelijck de Boeren
die op geen Academien sijn geweest? Waer toe hebbe ick dan mijn geld
in de Sterre-kijckerije verstudeert? Daer zijn meer dingen waer over
verscheyde gevoelen vallen, maer soude men daerom niet anders daer
van seggen willen, als dat men als Botmuylen niet met allen daer van
22
wist?
Alweer blijkt hij het niet bij het juiste eind te hebben. Men hoeft helemaal niet bij de
vulgaire kennis van boeren en botteriken te blijven steken, maakt de reiziger duidelijk.
Er mag best onderzoek gedaan worden naar kometen; dat móet zelfs, want het zijn
‘groote wercken Gods in de Lucht’ en die behoren ‘met opmerckinge en met
beweeginge des herten’ beschouwd te worden. Maar zekerheden omtrent kometen
zijn niet te verkrijgen en het is vermetelheid als men toch die pretentie heeft. Seneca
zei al dat doordat iedereen er zo graag het fijne over wil weten ‘veel andere nodige
wijsheyd’ verwaarloosd wordt en hieraan dacht ik, vervolgt de reiziger, toen ik laatst
door Rotterdam reisde. Ik zag hoeveel mensen zich verzameld hadden voor een
huis ‘waer een lesse gedaen wierd over de Comeet’ en vroeg me af of die lieden
ook ‘soo ijverig souden wesen om een goede Predicatie te hooren’. Onderweg
vernam ik ook dat er mensen zijn die nauwelijks acht slaan op de komeet, terwijl
het een hemellicht is ‘'t welck soo weinig tevergeefs ontsteken is, alsmen een kaerse
in huys te vergeefs soude ontsteken’. Zulke ‘extra-ordinare’ hemellichten worden
vertoond ‘om voorboden te zijn van toekomende dingen’. Het is dan ook onverstandig
om zoals sommige lieden zeggen, ‘sterck’ te ‘Philosopheren’ als er een komeet
verschijnt in plaats van zoals jan met de pet (‘het gemeen Volckje’) bevreesd te
worden.
De reiziger maakt dus duidelijk - nu niet meer alleen met tekstverwijzingen, maar
ook met ervaringsgegevens als de anekdote over de openbare komeetles en de
vergelijking met de kaars - dat natuurwetenschap en interpretatie van de Schepping
onlosmakelijk verbonden dienen te zijn en dat de laatste in wezen bepalend is voor
de eerste. Die christelijke natuurwetenschap hoort los te staan van heidens bijgeloof,
betoogt hij even later. Denk maar niet jonge vriend, zegt hij tot de student, dat de
rampen die op komeetverschijning volgen door ‘een natuurlijke werkinge’ geschieden.
Heidense en nutteloze opvattingen zijn dat. Men dient kometen als Gods bijzondere
voortekens van kwade zaken te zien, dát is christelijk. Hierop grijpt de student de
gelegenheid om in te brengen dat zijn (niet bij name genoemde) leermeester meende
uit deze voortekens ‘groote Voorseggingen’ te kunnen doen. Geïrriteerd reageert
zijn tegenspeler met ‘Beuselingen!’. Zulke voorspellingen zijn eveneens heidens en
even verder constateert hij dat de ouders van de student, die hem eertijds ‘Geldt
van [om te] leeren’ hebben gegeven, hem nu ‘dubbelt gelt (...) om u dese dromerijen
weer te ontleren’ zouden moeten geven. Kortom, wat hem op de universiteit is
wijsgemaakt, is ‘dwase ijdelheyd en Heydense Superstitie’. Hierop doet de student
er verder het zwijgen toe.
In de derde en laatste fase - we zijn dan op tweederde van het pamflet - zet het
gesprek zich voort tussen de reiziger en de burger. De interpretatie van de komeet
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krijgt nu alle nadruk, met de bijbel als richtsnoer. Maar, merkt de burger kritisch op,
ik heb in de bijbel nergens iets kunnen lezen over kometen, de Schrift leert ons er
niets over. Hierop kan de reiziger weer eens stevig van leer trekken. Er volgt een
anderhalve pagina lange spreekbeurt, rijkelijk gelardeerd met bijbelverwijzingen en
historische gegevens over vroegere komeetverschijningen. Hij begint aldus:
De Bijbel leert ons niet de konst om de Sterren van buyten aen den hemel
te kennen op de wijse der Sterre-kijckers: maer wijst ons aen, wat wegh
23
dat wy inslaen moeten om in den Hemel te geraken.
De bijbel is geen leerboek voor astronomie, maar voor Godsvruchtig leven. Toch
maakt de bijbel wel degelijk melding van hemelse tekenen die ‘extraordinair’ zijn en
worden die op verschillende plaatsen als voortekenen van ‘aenstaende quade tijden’
aangewezen (volgen drie verwijzingen). En: er is het overvloedige ‘bewijs van de
Ervarentheyt [ondervinding]’ waarvan ‘de Historien getuygen’. In dit licht memoreert
de reiziger tal van komeetverschijningen met opvolgende rampen vanaf de negende
eeuw tot en met die van 1618, ‘en wat schrickelijcke Oorlogen, en beroerten, in
Duytslandt en in Nederlandt daer op ghevolght zijn, soo in de Politie [de staat] als
in de Kercke is noch in versche ghedachtenisse.’ De naam van zijn zegsman gaat
24
dit keer schuil achter aanduidingen als ‘de Historij-schrijver’.
De lange opsomming van rampzaligheden heeft een emotionerend effect op de
burger. Hij is ontsteld, zegt hij, en vraag zich bezorgd af wat de huidige komeet dan
wel niet betekenen zal. Kijken we richting zee, dan zien we wel dat er zware tijden
op komst zijn, is zijn constatering. Dit wordt ook bevestigd in de ‘Prognosticatie’ die
25
hij zo even aangeschaft heeft. Die zegt dat de komeet vooruitwijst naar de
aanstaande oorlog van Engeland met de Nederlanden. Maar uit de richting die de
‘roede’ van de komeet heeft aangenomen leidt hij ook af dat de Nederlanders het
minst getroffen zullen worden en dat er nog veel zwaardere oorlogen nabij de Kaap,
Brazilië en Oost-Indië zullen uitbreken. De burger gelooft hier weinig van, het is
afschuiftactiek. Inderdaad zullen er mensen zijn die ‘de gedreygde straffe gaerne
op Engeland schuyven’, maar hij vreest dat het voor de Nederlanders toch anders
zal uitpakken. Wel waardeert hij dat de prognosticateur
dese Sterre aensiet als een Roede Gods die straffen dreygt, en dat so,
26
dat hij oock onse Nederlanders tot boete en bekeeringe vermaent.
De burger lijkt de kometenvrees nu stevig te pakken te hebben, maar, zo geeft de
reiziger aan, hij mag zich niet beroepen op ‘Particuliere voorseggingen’ als de
prognosticatie, want dat zijn ‘ongeoorloofde beuselachtige Heydense Supertitien’.
Hierop geeft hij nog een pagina lange opsomming van allerlei exempla van gruwelijke
gebeurtenissen die volgden op komeetverschijningen in het verleden. Dan is het
tijd voor een besluit, aangezien de bootreis ten einde is:
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Vrienden, wij komen daer wij wesen wilden, Godt geve dat wij oock na
desen komen, daer wij gaerne souden zijn. En dat wij daer toe Gods
27
dreygende Roede leeren afbidden.
Onder dankzegging voor hun gezelschap krijgen de medepassagiers tot slot nog
een christelijke vermaning mee: het is zeker dat zulke hemeltekens droevige
gevolgen hebben en altijd iets kwaads betekenen, en dat God daardoor uit de hemel
tot ons spreekt en ons tot bekering vermaant.
Toch is het gesprek hiermee nog steeds niet afgelopen. Het gaat ruim drie
bladzijden lang door. De avond is gevallen, de staartster is nu ‘klaer en helder’ aan
de hemel te zien - overigens, de lezer kijkt hier als het ware mee, dankzij een
eenvoudige afbeelding van de komeet - en de passagiers zijn ‘soo eeven uit de
Schuit’ gekomen, zo constateert de burger. Hij vat eerst samen wat hij van de reiziger
geleerd heeft:
[ik kan] uyt u Discours soo veel afnemen, datter niet goets te verwachten
zij/ en dat de Comeeten droevige Boden sijn van aenstaende ellende.
28
Het is lichtelijk te gelooven uyt alle Historien die gij verhaeld hebt.
Dan verbindt hij dit geloof met eigen ervaringen. Hij memoreert hoe hij onlangs nog,
tijdens een zeereis naar Noorwegen, 's nachts lichten boven de mast zag verschijnen
en daarvan schrok, waarop de schipper hem vertelde dat dit vaker gebeurde en dat
het voortekenen van een snel naderende storm waren. En zo was het ook. Kortom,
die ‘groote Lichten’ in de lucht moeten wel iets betekenen, omdat er doorgaans
zoveel ellende op volgt. Hiermee had het gesprek kunnen eindigen, ware het niet
dat de burger tot slot nog iets naar voren brengt wat de reiziger een bijna twee
pagina's lang slotoffensief in de mond geeft:
Maer nochtans hebbe ick geleerde Lieden hier over wel twijfelachtigh
hooren spreecken, die meynden dat die voorbeduydinge op losse gronden
staet. Het is dan geen gemeyn gevoelen bij de Geleerde dat de Comeeten
29
wat quaets beduyden.
Met kracht ontzenuwt de reiziger dit van zijn overtuiging afwijkende ‘gevoelen’ onder
geleerden door er eerst een andere interpretatie aan te geven en het vervolgens te
reduceren. De burger heeft het vast bij het verkeerde eind, betoogt hij, want de
geleerden hebben zich alleen uitgesproken tegen de heidense gewoonte om
specifieke voorspellingen uit komeetverschijningen af te leiden, dus precies datgene
30
waartegen ‘de Heere Israël waerschouwde, Jer. 10:2. Op misschien een enkele
uitzondering na zijn de geleerden wel degelijk van mening dat ‘de comeeten (...)
voorbooden van quade tijden [zijn]’. Zeven uitspraken van ‘Christenschrijvers, de
welke alle seer geleerde en ervarene Mannen sijn geweest’, onder wie Keckerman,
31
Melanchton, Boxhorn, Hottinger. en tot slot ook ‘de hoog geleerde Voetius’, zijn
daar stuk voor stuk de ‘ghetuighenissen’ van. Na het citaat uit Voetius' verzamelde

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

250
disputaties, neemt de reiziger, opnieuw onder verwijzing naar de zichtbare komeet,
afscheid van zijn ‘vriend’ de burger:
Dit woordt, mijn Vriend, tot afscheid, dewijle wij de Comeet sien voor onse
oogen. Anno 1521 wierter een Comeet gesien: Men vraegde de geleerde
Swinglius wat dat beduide? waer op hij antwoorde: Dese Sterre toond
my, en andere goede Lieden den wech na het eeuwige Leven: Maer het
is te gelijck een Voorbeduydinge van groote Ellende, soo dat het schijnen
sal als of het Evangelium een eynde hadde, maer de goede en
rechtvaerdighe sake sal noch triumpheren. (...) Godt geve dat de Woorden
van Swinglius over alle Vroome, en over de Kercke, mogen zijn JA en
32
AMEN.

4. Conclusie
Hoewel Ridderus' pamflet ruim twee weken eerder het licht zag dan de
anti-Voetiaanse redevoering van Graevius wekt het toch op een aantal plaatsen de
indruk te reageren op het in kringen van geleerden groeiende kritische besef ten
aanzien van de tekstuele traditie, dat ondermijnend was voor de omineuze
interpretatie van kometen. Met name het laatste gedeelte van het Reys-discours,
waarin de passagiers van boord zijn gegaan, lijkt tegen deze tendentie gericht te
zijn. Voor de burger is die toegift in feite overbodig, hij was immers al tot het juiste
inzicht gebracht. Maar het verkeerde ‘gevoelen’ onder geleerden waarvan hij melding
maakt, verdiende kennelijk een stevig slotoffensief met gezaghebbende
getuigenissen van christengeleerden.
Ridderus heeft zijn pamflet literair vorm gegeven. Het is een fictief gesprek waarin
de argumentatie in drie etappes naar de uiteindelijke boodschap leidt: de omineuze
interpretatie van de komeet. Het Reys-discours is toneelmatig opgezet. Er is een
eenheid van plaats: de trekschuit. Er is een eenheid van tijd: de duur van de reis,
die mogelijk in de ochtend begonnen is en in elk geval 's avonds eindigt. Er is tot
op zekere hoogte handeling: de uitbeelding van het gesprek, bestaande uit drie qua
omvang nagenoeg gelijke segmenten die op grond van personagewisselingen te
onderscheiden zijn. Er zijn verschillende personages: drie representanten van
groepen mensen uit de reële samenleving, die elk vanuit een bij hen passende
stand van kennis aan het gesprek deelnemen. Concrete details en anekdotes
versterken hun levensechtheid. De jeugdige student beschouwt en etaleert zijn vers
vergaarde natuurwetenschappelijke inzichten over kometen als zekerheden waarin
het geloof geen rol van betekenis heeft. Maar de kritiek van de reiziger dwingt hem
zich af te vragen wat zijn kennis waard is en of de studie in de astronomie geen
geldverspilling geweest is. De burger, die wellicht, gelet op signalen als de anekdote
over zijn zeereis naar Noorwegen, de doorsnee koopman of handelaar voorstelt,
heeft wat in geschiedenissen gegrasduind en een prognosticatie aangeschaft.
Tijdens het gesprek leert hij waarom de voorspellende astrologie verwerpelijk is
waarom de komeet een omineus signaal van God is. En ten slotte is er de spreker
die als ‘Rey-
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siger’ wordt aangeduid: het gezaghebbende type van de bereisde, erudiete en
vermanende (mede)passagier. Rustig laat hij de jeugdige student een tijdje zijn
gang gaan, maar dan laat hij zijn autoriteit gelden. Hij corrigeert de student en dwingt
hem tot kritische bezinning op de verkeerde benadering van kometen die hem
aangeleerd is. Vervolgens richt hij zich op de burger. Puttend uit een schat van
kennis en ervaring, weet hij hem emotioneel te treffen en daarmee tot de juiste,
Voetiaanse interpretatie van de komeet te overreden. Nadat de burger dit inzicht
heeft verworven, volgt de peroratio richting andersdenkende geleerden.
Met zijn Reys-discours richtte Ridderus zich niet alleen tot gewone burgers van
zijn tijd, maar ook tot geleerden met nieuwerwetse opvattingen.
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Eindnoten:
1 Dit artikel kwam tot stand in het kader van het door NWO gefinancierde Aspasia-onderzoek
Literatuur met effect: Nederlandse pamfletten (ca. 1600-1750). Dossiernr. 015.000.018.
2 Schechner Genuth 1997.
3 Voor 1618/19: Cats 1986, Jorink 1994, Jorink 2004, Nouhuys 1998; voor 1664/65: Jorink 2004,
Verkuyl 1996.
4 Knuttel 1978, uit 1664: 8827; uit 1665: 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9207, 9208. Kn. 8827 is
een prognosticatie, waarover later meer. De tussenliggende nummers uit 1665 zijn respectievelijk
een Duits pamflet (9205) en twee Latijnse pamfletten (9206, 9208). Dit zijn de pamfletten die
deel uit maken van de grootste Nederlandse pamflettenverzameling, die in de Koninklijke
Bibliotheek van Den Haag bewaard wordt. Op deze verzameling is mijn onderzoek naar pamfletten
gericht (zie noot 1). Verkuyl 1996 vermeldt ook andere geschriften over de komeet van 1664/1665
en bespreekt een enkelbladig pamflet met een gedicht van I.S.V.C., dit is Ioan Six van Chandelier
(1620-1695), uit de pamflettenverzameling van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Uit
Six' gedicht spreekt vooral het geloof in Gods voorzienigheid en ondoorgrondelijk beleid; het
getuigt van scepsis inzake de astrologische voorspelling dat de staart van de komeet naar landen
zou wijzen die speciaal bedreigd zouden worden. Vermij 2003, p. 200, 201, bespreekt Kn. 9204,
Het nieuwe droevige nacht-licht onsteken door Godts toren [...] (1665) door Arent Roggeveen,
‘Lief-hebber der Mathematica, professie doende in de selfde konst tot Middelburg’. Roggeveen
toont zich aanhanger van cartesische natuurfilosofie, maar beschouwt de komeet tegelijkertijd
als een teken van Gods toorn.
5 Kn. 9203, in kwarto, 32 blz.; heruitgaven in 1677: Kn. 11542, 43, en 1744: KB 527 K 9.
6 Jorink 1999 en Jorink 2004.
7 Jorink 2004, p. 124, 125; Vermij 2003, p. 328 schaart Ridderus onder de ‘Voetianen’ die buiten
het geleerdencircuit van de theologische faculteiten actief waren en in de landstaal publiceerden.
8 Clazina Dingemanse (OGC/NWO, Universiteit Utrecht) bereidt een proefschrift voor over
gesprekspamfletten (ca. 1600-1750).
9 Frijhoff en Spies 1999, p. 221, 222.
10 Stronks 1996.
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11 Groenendijk 1989.
12 Na de publicatie van het eerste deel van de Tafel (1660) kreeg Ridderus harde kritiek op de
levensechtheid waarmee hij een van de vrouwelijke personages, de bijbelse Martha, die nog
maar weinig op de weg des heils gevorderd was, had laten spreken (Stronks 1996). De toepassing
van interne decorumvereisten bracht hem dus in conflict met het externe decorum, de
fatsoensopvattingen van zijn collega's, een probleem dat zich eerder had voorgedaan bij
komedieschrijvers als Bredero en dat in Ridderus' tijd geregeld het kernpunt vormde van de
Frans-classicistische kritiek op komisch toneel. De kritiek bracht Ridderus ertoe Martha's
taalgebruik in de latere delen van de Tafel te fatsoeneren.
13 Voor deze gecomprimeerde schets heb ik gebruik gemaakt van Jorink 2004 (hoofdstuk 3); voorts
van Jorink 1994 en 1999, Frijhoff en Spies 1999 (hoofdstuk 5), Van Ruler 1999, Salman 1999
(hoofdstuk 3), Schegner Genuth 1997, Heninger 1977, Vermij 1999 en 2003 (hoofdstuk III.9 en
10).
14 Cats 1986.
15 Utrecht, 1682. Kn. 11824. De Latijnse rede van 1665 werd in 1681 herdrukt: Kn. 11793.
16 Zie Budding 1983; Franciscus Ridderus (1620-1683) werd geboren in Middelharnis in een
gereformeerd predikantengezin. Hij volgde de Latijnse school in Rotterdam, waarna hij in 1638
in Leiden ging studeren. Eerst studeerde hij filosofie, maar na korte tijd stapte hij over op de
theologie, waarvoor hij in 1642 een disputatie verdedigde. Twee jaar nadien was hij predikant
in Dirkshorn, vanaf 1648 in Den Briel en in 1656 werd hij beroepen naar Rotterdam. Hier bleef
hij werkzaam tot zijn dood in 1683. Ridderus was een vertegenwoordiger van de Nadere
Reformatie en een buitengewoon productief publicist. Zijn oeuvre omvat tientallen prozatraktaten,
bijbelcommentaren, spreukenbundels, een prekenbundel, gedichten en liederen, samenspraken
in boek- en pamfletvorm en andere pamfletten. Veel van zijn werken zijn tot in de achttiende
eeuw regelmatig herdrukt (Ter Haar 1987, p. 380-387). In de jaren 1675-1680 heeft hij zich in
een vijfdelig werk getiteld Schriftuurlijk licht over schijnstrijdende duystere en misduyde texten
der heilige schrifture expliciet gedistantieerd van het copernicaanse wereldbeeld en van Voetius'
opponent Cocceius, wiens opvatting over het uitsluitend theologische belang van de bijbel
geadopteerd was door de volgelingen van Descartes (Vermij 2003, p. 328).
17 Ridderus 1665, fol. A2, [1 v].
18 Ridderus 1665, fol. 5; wat in de tekst (gotisch lettertype) in de afwijkende romein is gedrukt,
maak ik cursief.
19 Ridderus 1665, fol. 7.
20 Ridderus 1665, fol. 12.
21 Ridderus 1665, fol. 14.
22 Ridderus 1665, fol. 17.
23 Ridderus 1665, fol. 24.
24 Ridderus 1665, fol. 26. Vergelijkend onderzoek zou moeten uitwijzen of Ridderus bijvoorbeeld
de ook door Voetius gebruikte Theologia gentilis sive physiologia christiana (Amsterdam, 1642)
van G.J. Vossius heeft geraadpleegd.
25 Uit hetgeen de burger over de inhoud meedeelt, leid ik af dat hij doelt op de Nieuwe prognosticatie
over de sterre mette staert, gesien binnen Middelburgh den 15. decembris 1664 voor d'eerste
reyse, en den 18. dito voor de tweede reyse. Bij-een-gestelt door een lief-hebber. Middelburg,
1664 (Kn. 8827). In 1665 verscheen een inhoudelijk identieke herdruk (Kn. 9200).
26 Ridderus 1665, fol. 27.
27 Ridderus 1665, fol. 28.
28 Ridderus 1665, fol. 29, 30.
29 Ridderus 1665, fol. 30.
30 Jer 10:2: ‘Zo zegt de Heere: leert den weg der heidenen niet, en ontziet u niet voor de tekenen
des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.’ Deze bijbelplaats kon meer dan
één argumentatie ondersteunen: niet alleen tegen de voorspellende astrologie, maar ook tegen
de opinie dat kometen uit natuurlijke oorzaken voortkwamen en daarom niets te betekenen
hadden. Zie Cats 1986, p. 74 en 88.
31 Ridderus citeert onder meer de Systema physicum (1610) van B. Keckermann, de Chronicon
Carionis [...] (1584) van Melanchton en diens schoonzoon Peucerus, de Historia Universalis
(1651) van M.Z. Boxhorn, de Historia Ecclesiastica (1655 etc.) van J. Hottingerus en de
Selectarum disputationum theologicarum (1648 etc.) van Voetius.
32 Ridderus 1665, fol. 32.
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De weg naar de hel is geplaveid met boeken over de bijbel
Vrijgeest en veelschrijver Willem Goeree (1635-1711)
Inger Leemans
Geen Willem van Nassouw, maar Willem Goederêe,
Zoo, als by 't Bruylofts-bedde, en 't sluyten van een Vrêe;
Zoo, als van een, by wien de hooge Wetenschappen
Zig voegden by de Konst, niet langs de Schoolsche trappen,
Maar Oeffening der Geest

Zo wordt in het Panpoëticon Batavum - de eerste Nederlandse literatuurgeschiedenis
1
- Willem Goeree aangekondigd. De schrijver Lambert Bidloo is zich bewust van
zijn positie als canonvormer en blijkbaar vormt Goeree een omstreden zaak want
meteen daarop laat hij de lezer bezwaren uiten tegen de opname van deze auteur:
Gevraagd, hoe komt Goerêe ten Rye der Poëten
In 't Panpoëticon! naar dien wy weynig weten
Van zyne Digt-konst, als het geen men by geval,
Verspreydt, of nameloos in 't Werk ontmoeten zal;

Inderdaad zouden we een veelschrijver als Willem Goeree vandaag ook niet zo snel
onder de literaire auteurs plaatsen. In de meeste literatuurgeschiedenissen zoekt
men hem dan ook tevergeefs. Een plaats in de wetenschapsgeschiedenis heeft hij
evenmin gekregen. Zijn Bijbelse geschiedenissen worden niet meer herdrukt. Alleen
kunsthistorici kennen Goeree nog vanwege zijn handleidingen voor teken- en
2
schilderkunst en architectuurstudies. Als men echter de diversiteit van Goerees
werk probeert ineen te passen, dan blijkt dat beeldende kunst, literatuur,
(natuur)filosofie en theologie bij Goeree op een interessante manier samengaan.
Goeree staat hiermee binnen de vroegmoderne traditie van de homo universalis,
de humanisten, de christelijke virtuosi, die vele variëteiten van letteren en
wetenschappen beoefenden. Het tijdschrift, dat in Goerees tijd steeds populairder
wordt, gaf doorgaans een mengeling aan verhandelingen op theologisch, juridisch,
letterkundig, wijsgerig en natuurwetenschappelijk gebied. In Goerees werk komt
deze men-
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geling ook voor, maar er is tevens een verschuiving te ontwaren, met name in de
verhouding tussen de verschillende gebieden. Bidloos observatie dat Goeree de
‘hooge Wetenschappen’ bij de kunst voegde ‘niet langs de Schoolsche trappen,
Maar Oeffening der Geest’ geeft al aan dat het eigene aan Goerees aanpak niet
zozeer lag in de combinatie van wetenschap en kunst, maar de eigenzinnige keuzes
die hij hierbij maakte. Niet de scholastica maar de nieuwe rationele methoden blijken
zijn voorkeur gehad te hebben, waarmee Goerees plaats binnen de vroege
Verlichting al aangekondigd is. Uiteindelijk zal blijken dat Goeree zijn letterkundige
arbeid meer en meer inzette voor steeds minder orthodoxe doeleinden en dat de
veranderende visie op de verhouding tussen met name theologie en (natuur)filosofie
bij Goeree een potentieel explosief mengsel vormde. Literaire vorm en Verlichte
inhoud blijken dan steeds beter op elkaar afgestemd te raken.

‘Die schrander wist de bloem uit stuivend kaf te siften’
Willem Goeree - zoon van Hugo Wilhelm Goeree, doctor in de godgeleerdheid en
een beroemd geneesheer te Middelburg - zou volgens biograaf David van
Hoogstraten al van kindsbeen af al ‘een grote genegenheid voor allerhande kunsten
en wetenschappen’ gehad hebben en ‘vond zijn grootste vermaak in de omgang
met geleerde mannen en schrandere kunstenaars’. Maar zijn vader, ‘een zeer
geleerd en geacht man’ stierf vroeg, waardoor hij uit moest zien naar een professie.
Het werd de boekhandel. Toch bleef hij ook met grote ijver en lust aan de kunst
werken, waarbij hij ‘een heerlijken schat van geleertheid’ vergaarde. Van Hoogstraten
is er stellig van overtuigd dat deze publicaties ‘zo lange als kunst- en wetenschappen
3
zullen bloeien en geëert worden, in achtinge zullen blijven’.
Goerees oeuvre geeft blijk van een immense verscheidenheid. Hij zou de eerste
geweest zijn die op een systematische en bruikbare wijze richtlijnen opstelde voor
4
het onderwijs in de tekenkunst. Zijn Teycken-Konste (1668) en Verlichtery-konst
(1668) en Schilder-Konst (1670) werden vele malen herdrukt en in verschillende
talen vertaald. In 1681 stortte hij zich op de architectuur met Bouwkunde. In het
daarop volgende Menschkunde (1682) ging Goeree niet alleen in op anatomie,
proportie en beweging, maar begaf hij zich ook op antropologisch en filosofisch
terrein. Daarna ging hij voort met theologie en (kerk)geschiedenis, eerst in 1690
met Voor-bereidselen tot de Bijbelse wijsheid - een geschiedenis van de oude en
bijbelse volken in de vorm van een kritisch onderzoek naar de historische
betrouwbaarheid van overgeleverde bijbelverhalen - en vervolgens met zijn ‘magnum
opus’, de vierdelige folio-uitgave Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke (1700):
een bespreking van de joodse geschiedenis op basis van een kritische uitleg van
Mozaïsche bijbelboeken. Deze reeks werd in 1705 afgesloten met zijn laatste
publicatie De kerkelyke en weereldlyke historien, nu niet meer door hem zelf uitgeven
maar door G. en J. Borstius. Bidloo schrijft over dit laatste werk: ‘waar in zyn Zoon
Jan alle de Platen heeft getekend, en geëtst; een
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treflyk Werk, beginnende met 's Weirelds aanvang, door veel Gedenk-penningen
opgehelderd: Waar in veele Geschiedenissen, en personele voorvallen werden
verhaald, die by anderen niet werden gevonden’.
Geschiedenis dus, theologie, kunsttheorie en penningkunde, alle soorten kennis,
van de schepping van de wereld tot aan het schoeisel van Mozes, ‘Van alles 't geen
5
den drift eens Lezers kan beroeren’. Maar wat is nu de literaire kwaliteit van dit
alles? Bidloo geeft antwoord op deze vraag. Allereerst vindt hij dat iedereen deze
werken moet lezen vanwege de bruikbaarheid ervan voor de ‘Gods-dienst Oeffening’.
Maar ook voor de dichter is er genoeg te halen in Goerees werk:
Dog wie ter Poësy alleen werd aangeleyd [...]
Dat hy zig Oeffene in de Boeken van Goerêe,
En zeyle langs de kust der Middel-landsche-Zee,
Tot door de Aegeesche, en Wilhelmus doed hem vinden,
Wat honderd Reyzigers in de Oudheyd onderwinden, [ondervonden, IL]
En Hellas, Latium, en Mizrajim [Egypte, IL] vermeld,
Ten dienst der Poësy; Hof-huys-geraad, het geld,
Gewaad, het Offer-tuyg, en wat men kan verzinnen [...]
'k Vind in dit Heerlyk Werk zoo grooten Poësy,
Dat ik my geenzins schaam, door zyne bystandy, [...].

Bidloo noemt Goerees werk dan ook ‘Rym-loose Poësye’, het is immers ‘Bekleed
met Vindingen, de Ziel der Poësy’. Hier kan de poëet inspiratie vinden en exacte
details over het leven van onze voorvaderen. Ut pictura poesis: zowel de schilder,
tekenaar als dichter kunnen putten uit zowel Goerees wetenschap, als zijn illustraties.
Rijmloze poëzie dus, maar ook de rijmende poëzie was Goeree niet vreemd. Door
de jaren heen lijkt hij steeds meer gedichtjes in zijn werk te vlechten. Is
Voorbereidselen nog vrij zakelijk, bij Mosaize Historie heeft hij het Utile Dulci goed
onder controle. Zo citeert hij Bartas in een aanval op de allegorische uitleg van de
bijbel: ‘De Allegoôrse Zin, is naar 't Gemeen gerugt,/ Der Ongeleerden Hol, waar in
6
de Weet-niet Vlugt’. Niet alleen is het werk literair omdat het zoals Bidloo stelde
als Fundgrube kon fungeren voor kunstenaars op zoek naar historische beelden en
details, maar ook is het een aangename vertelling van vele bijbelse verhalen met
veel aandacht voor ‘het leven zoals het toen was’, opgefrist met vrolijke gedichtjes
en spreuken en aanschouwelijk geïllustreerd met vele gravures. Zo wordt het beter
voorstelbaar dat Bilderdijk, zoals hij ergens schrijft, de Mosaize Historie toen hij
7
klein was bij grootmoeder op schoot heeft gelezen.
De vele gedichten dienen echter zeker niet alleen als luchtig illustratiemateriaal:
zij worden evengoed ingezet als argumenten. Goeree citeert graag en veel en in
dat kader kan hij gezien worden als een traditionele wetenschapper. Goeree gaat
uit van autoriteiten, baseert zijn kennis op klassieke en religieuze boeken, op de
bijbel, de kerkvaders, op Herodotus, Tacitus en Plinius. Hij probeert al deze bronnen
met
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elkaar te verenigen in één passend wereld- en geschiedbeeld dat niet in mag druisen
8
tegen de door God gegeven en door Mozes geschreven bijbelboeken. Maar deze
traditionele aanpak komt onder druk te staan als men een inventarisatie maakt van
zijn literaire bronnen. Allereerst blijkt dan dat hij zich niet alleen baseert op de
klassieken (die hij zelf vertaalt), maar ook graag gebruik maakt van meer moderne
bronnen, zoals Vondel, Oudaan, Jonctijs, of Jan Vos. Daarnaast zijn er heel wat
anonieme gedichten opgenomen, waarvan vermoed kan worden dat Goeree ze zelf
schreef. Dit is op zich al een afkalving van het autoriteitsprincipe: de status van
klassieken wordt immers naar beneden gehaald als men die naast ‘flutbronnen’
zoals zelfverzonnen spreekwoorden plaatst. Dit wordt versterkt door het feit dat
Goeree een grote voorkeur gehad lijkt te hebben voor satirische, humoristische,
scatologische en erotische verzen. Martialis en Juvenalis zijn geliefde auteurs.
Goeree kan het niet laten om via versjes commentaar te leveren. Zo vindt hij het
nodig om in de beschrijving van het leven van Jakob bladzijdenlang uit te wijden
over verschillende manieren van kussen, waarbij hij ‘analyseert’:
Als 't Vrouwvolk Gooyd met Bloem of Groen,
Dat is het Voorspel van een Zoen;
Wanneer het werpt met Groen of Nat
Dat is gezeyd, Kom Fooldme [troetel/liefkoos, IL] wat

Men kan zich afvragen of de contemporaine lezer dit soort gedichtjes en uitweidingen
wel op prijs stelde in zijn bijbelse geschiedenissen. Welke traditionele
bijbelinterpretator zou het gedrag van Jakob proberen uit te leggen via verzen van
Martialis?

Afbeelding 1: Egyptische priapische olielampen. Uit: Mosaize Historie. Dl. II, p. 761.
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Goeree wil zich duidelijk niet beperken tot de bijbelverhalen, zijn interesse lijkt steeds
uit te waaieren, van de bijbel weg, naar sociale of culturele beschouwingen. Zo leidt
een beschrijving van het verhaal van Potifars vrouw tot een beschouwing over het
ontstaan van de liefde en met het versje: ‘De Min begind van 't Oog, en daald langs
Mond en Kin,/ Tot datze needer schiet, in 't Center van de Min’, betoogt Goeree dat
de liefde altijd begint met de blik, met het kijken. Voor Goeree lijkt de Bijbel zo minder
een leidraad voor geestelijk en moreel leven, als wel een aanleiding voor het
reflecteren op menselijk gedrag. Recente literatuur kan daartoe evengoed inzicht
bieden als de oude bijbelteksten.

Mizrajim
Maar Goeree gaat nog een stap verder. Het hoofdargument van zijn Mosaize Historie
is dat men de Bijbel niet kan begrijpen als men de oude Hebreeuwse maar vooral
Egyptische geschiedenis niet kent: ‘Dat de Joodsche Oudheeden wegens Israels
Veel-Jaarige Vreemdelingschap in Egiptenland, zoo grooten Gemeenschap met
elkanderen

Afbeelding 2: “De Kleeding der Egyptenaren”. Uit: Mosaize Historie. Dl. II, p. 541. Rechtsonder
een “vrouw uyt het bad komende”. Goeree geeft een uitgebreide verhandeling over de
klederdracht der Egyptenaren, o.a. ook of en wat voor onderbroeken zij droegen.

hebben, Dat de Hebreeuwse zaaken zonder kennis de Egiptise byna Onverstaanbaar
zijn’. Daarom krijgt de lezer honderden pagina's voorgeschoteld met weetjes over
de flora en fauna van Egypte, over het Egyptische volk, haar gebruiken, hiëroglyfen,
kledij, eetgewoonten en agricultuur.
Vervolgens gaat Goeree over tot het bespreken van de Egyptische goden, het
priesterambt, de tempels, diensten, lampen, feestdagen, de jaartelling, de oude
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steden, bibliotheken en natuurlijk ook de piramides, waarvan Goeree stelt dat het
geen graanschuren zijn (zoals anderen hebben beweerd) maar begraafplaatsen.
Het zou interessant zijn om Goerees plaats in de geschiedenis der
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egyptologie nader te onderzoeken. Een vraag is bijvoorbeeld welke bronnen hij
precies gebruikte. Veel van zijn kennis lijkt gehaald uit oude bronnen zoals
Herodotus, maar hij lijkt ook meer empirisch materiaal te hebben gebruikt. Zo wordt
in zijn testament vermeld dat hij in bezit had een ‘schilderije van den Hoge Priester
met de goude lijst, de Statiebeelden van Isis anubis, de Egiptize Teraphim, het
10
borstbeeld van Homerus, eenige mathematize intrumenten’. Waarschijnlijk las hij
ook de Egyptische reisbeschrijvingen van Cornelis de Bruyn, wiens Reizen over
11
Moskovie door Persie en Indie door Goeree werden uitgegeven. Net als bij De
Bruyn is ook Goerees open opstelling ten opzichte van deze niet-christelijke cultuur
12
opmerkelijk Verlicht te noemen.

Afbeelding 3: Egyptische goden. Uit: Mosaize Historie. Dl. II, p. 556.

Volgens Goeree vormt de Egyptische kennis van de schepping van de wereld,
van de zondvloed, van de eerste mens de basis voor de westerse cultuur omdat zij
via Mozes terecht is gekomen in de Bijbel. Hij druist hiermee direct in tegen de
heersende opinie, onder andere kort daarvoor nog geformuleerd door Witsius, die
in Van d'Egiptize Zaaken beschrijft dat er in de Egyptische godsdienst niets
prijzenswaardigs geweest is dat de Hebreeërs ten dienst kon zijn, maar dat de
13
Egyptenaren hun kennis veelal aan de laatsten ontleenden. Goeree weet dat hij
een nieuwe invalshoek presenteert en vraagt zijn lezers dan ook om het boek
helemaal te lezen: ‘Waartoe wy zulke Leezers wenschen te ontmoeten, die het aan
geen Kalmte des Gemoeds haaperd, om haar Voor-ingenoomen Voor-Oordeel een
Weynig ter Zijden te zetten; op dat het Nieuw-ingeworpen Zaad ruymte en Aardgrond
vind, een weynig wortel te
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schieten en alzoo stand te houden’. Goeree vergelijkt zijn werk met een vrucht, die
nog moet rijpen. Evenals bij Homerus, Epictetus en Chilon - die ook tijdens hun
leven niet gewaardeerd werden - zal Goerees tijd nog wel komen.
Dat deze nieuwe waardering van de Egyptische cultuur en kennis inderdaad
leidde tot omstreden inzichten blijkt nog het meest uit de passages over slangen.
Goeree besteedt uitgebreid aandacht aan het beschrijven van de verering van de
slang door de Egyptenaren: hij zet illustraties van slangenhelmen in om te betogen
dat de slang was verbonden met de godin Isis en uiteindelijk een metafoor voor het
kwaad geworden is. Dit alles dient ter bewijs: ‘Dat Moses den val des Menschen,
door de Verleydinge van een Listige Slange, invoerenderwijze [overdrachtelijk, IL]
beschreeven heeft; Op dat hy den Kinderen Israels, dien hy nu dus-ver uyt Egipten
geleid, en tot een Afgezonderd Volk om den Waaren God te Dienen, (...) te-bet van
14
de Afgodize Eerdienst der Slangen (...) mogt aftroonen [beter mocht afhouden, IL]’.
En daarmee zijn we bij een van Goerees kernpunten aangekomen, een theorie
die hij in verschillende boeken tracht te bewijzen, namelijk dat de verleiding van Eva
door de slang in het paradijs niet letterlijk maar figuurlijk gelezen moet worden. De
slang is een metafoor en de keuze voor deze metafoor is afhankelijk van de
Egyptische cultuurhistorische context waarbinnen Mozes (die het verhaal natuurlijk
opschreef) geïnterpreteerd dient te worden: Mozes wilde de kinderen Israels van
het bijgeloof in de slangengod afhelpen.

Willem Goederêe
Hiermee wordt duidelijk dat we Goerees werk binnen het kader van de vroege,
15
radicale Verlichting moeten onderzoeken. De juiste methode voor bijbelinterpretatie
was in de decennia voor 1700 het onderwerp van hevige debatten geweest, aangezet
door de werken van Descartes en escalerend in en via de werken van Spinoza.
Goeree plaatst zich met de bovenstaande ideeën in de lijn van de
coccejo-cartesianen, die voorgegaan door de Leidse theoloog Johannes Cocceius
(1603-1669), stelden dat de Bijbel niet volledig letterlijk geïnterpreteerd diende te
worden, maar dat men de historische context bij de uitleg moest betrekken. Volgens
de coccejanen zou de bijbeltekst zijn aangepast aan het begripsvermogen van de
onwetende en bijgelovige Israelieten. Deze accommodatietheorie kon op felle
weerstand rekenen van de orthodoxe voetianen.
Ook Goeree stelt dat de bijbel is aangepast aan haar beoogd leespubliek, dat
men de bijbel niet letterlijk, maar figuurlijk moet lezen. Met een beroep op de
cartesiaanse systematische twijfel staat Goeree zeer wantrouwend tegenover de
‘poetische versierselen’ van godgeleerde bijbeluitleggers. ‘Doch 't geen alleen op
dese twee losse gronden gevestigd staat, mag men met regt voor onbekend, en
onbewesen houden; dewijl men waarlijk alleen maar soo veel weet, als men door
klaare en onderscheide reden-kaveling weet en bewijst’. De cartesiaanse methode,
gebaseerd

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

262
op zekere kennis die helder en welonderscheiden moet zijn, wordt door hem zo als
grondvest voor bijbelinterpretatie gemaakt. Zo herziet hij in het kielzog van de
omstreden cartesiaan Balthasar Bekker de traditionele visie op duivels en engelen:
volgens de beide interpretatoren is de invloed van ‘geesten’ op het menselijk gedrag
16
niet rationeel te verklaren en vindt deze ook geen ondersteuning in de bijbel. De
slang moet dus allegorisch gelezen worden.
Bij de Egyptenaren was de slang het symbool voor vuur en dat is een van de
redenen waarom Mozes voor dit beeld koos: Eva's verleiding dient namelijk gezien
17
te worden als een innerlijke verleiding, een toegeven aan de zinnelijke begeerte.
Duivels bestaan niet, de slang staat voor Eva's gevecht tussen begeerte en wil,
tussen vlees en geest: ‘Dat de Duyvel Zatan de Verleyder der Eersten Mensche,
niet onder de Booze Geesten, of Gevalle Engelen in de Hell, noch de
Listigspreekende Slange onder de Dieren des velds te zoeken is; maar veel-eer en
van naader by in de Strijdende Begeerte waardoor zig het Vleesch teegen de Geest
aankant: d'Een willende de Natuurlijke Drift of Vyerige Begeerte des Vleesch
opvolgen (als een hoedaanigheyd met welke de Mensch tot zijn bestaanelijk Leeven
van Godt alzoo noodzakelijk Geschaapen is, dat hij zonder die niet leeven kan),
d'ander de Reedelyke goedheyd verpligt om het Tussen-gekoomen Gebod van
18
Godt te bewaaren’.
Deze interpretatie van de zondeval als een strijd tussen de natuurlijke seksuele
drift en de rede refereert aan de werken van de radicale denker Adriaan Beverland
(ca. 1652-ca. 1712), die in zijn later verboden werk De Prostibulis Veterum (1678,
Het bordeel van de klassieken) de zondeval met de eerste coïtus gelijkstelde. Ook
de gekozen schrijfmethode vertoont overeenkomsten: Beverland onderbouwt net
als Goeree zijn stellingen met schimmige, moderne, soms pornografische
19
‘autoriteiten’, geplaatst naast de traditionele klassieke en religieuze bronnen. Voor
Goeree is de vrije keuze voor het mogen lezen en gebruiken van eender welke
bronnen een speerpunt: als ze maar bijdragen aan een beter begrip van de wereld.
Zo stelt hij over Hobbes, dat hij hem ‘Hoe zeer ook die Schrijver by zommige in 't
Quaade Blaadje staat’ toch zal citeren ‘nadien wy voor ons deel, gewoon zyn 't
20
Verstand te prijzen, over-al daar wy het vinden’.
Op de lijn van Lodewijk Meyer - die de gemoederen in de Republiek in beroering
bracht met zijn Philosophia Scripturae interpres (1666, de filosofie als uitlegster van
de bijbel) - ziet Goeree natuur en cultuur als rationele grond voor bijbeluitleg. ‘De
meeste wraken de Natuurkunde omdat zy zomwyl aan Schriftuurtexten andere
bewoordingen leent, om de zaken meer naar haaren rechten aart uit te drukken’.
Volgens Goeree kunnen bijbel en natuur elkaar echter niet tegenspreken: God
schiep niet alleen de aarde, maar ook de ‘Wetten, Ordeningen en Beurtwisselingen’
die de natuur bepalen. God heeft waarheid in Schrift en natuur gelegd en iedereen
verstand gegeven om dit te onderzoeken. Men moet hetgeen in de bijbel staat niet
zo maar voor waar aannemen: de bijbel, die vaak het bijzondere vertelt in plaats
van het algemene, is gericht op zedelijke stichting van de lezer en past daar de
beschrijving van de wereld aan aan. Men kan op basis van Schrift geen wijsbe-
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Afbeelding 4: ‘Den aardkloot van water ontbloot, na twee zijden aante zien’.
Uit: Voor-bereidselen tot de bybelsche wysheid. Dl. II, p. 909.
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geerte of natuurkunde opstellen: Mozes schreef om mensen te bekeren. Om de les
begrijpelijk te houden wijken de bijbelauteurs niet te veel af van het algemene
gevoelen van de mens.
De natuurwetenschappelijke waarheid is echter vaak moeilijk te geloven, druist
in tegen dit algemene gevoelen. Als bijbel en natuurkunde niet overeenkomen, wil
dat niet zeggen dat natuurkunde dwaalt: de menselijke ziel heeft ook haar oorsprong
in God en kan evenals Bijbel niet vals en bedrieglijk zijn. Conclusie moet dan zijn
21
dat men dan de bijbel niet goed heeft gelezen. Een voorbeeld van Goerees (natu
ur)wetenschappelijke aanpak van de bijbel is zijn behandeling van de schepping
en de zondvloed. In navolging van de omstreden Thomas Burnet ziet Goeree de
zondvloed niet als goddelijk ingrijpen via hevige regenval die de aarde deed
overtromen (hij rekent voor dat dit onmogelijk is), maar als een geologisch proces:
het water dat in de paradijsaarde onder de aardkorst zat, brak uit, waardoor bergen
22
en dalen gevormd werden.
Het mes snijdt dus aan twee kanten: men kan de bijbel niet zo maar aannemen als
bron voor natuurwetenschappelijke waarheden en men heeft natuurwetenschap en
cultuurgeschiedenis nodig om de

Afbeelding 5: Typhon (Set), de Egyptische slangengod, god van het kwaad, van de woestijn.
Uit: Mosaize Historie. Dl. II, p. 685.

bijbelverhalen juist te kunnen interpreteren. Dit soort benaderingswijzen kan men
eveneens terugvinden in de werken van Spinoza. Israel plaatst Goeree dan ook in
deze lijn: ‘The Key feature of the tradition of Bible interpretation instituted by Spinoza,
and elaborated by Meyer, Koerbagh, Isaac Vossius, Goeree, [...] was precisely its
use of philosophy not just to uncover discrepancies in the Biblical text or elucidate
perplexing passages in the light of historical context, but to assess its significance,
thereby completely detaching our view of Scripture from any theological grounding
23
and ecclesiastical authority’.
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Goerees werken. Hij is zo overtuigd van eigen gelijk dat hij zich niet meer kan
voorstellen dat mensen de bijbel letterlijk zouden willen lezen. Hij verbaast zich over
het feit dat verstandige christenen daadwerkelijk een sprekende slang en verleidende
duivel zouden prediken: ‘Zoo dat men zig kruyssen en Zeegenen moet van
Verwondering, te zien, Hoe Mannen van geen gering verstand en geleerdheid,
langer tijd haar goede naam verspillen, met alzulke Heidenze Droomeryen en
Bedriegelijke Brodgrijnzen [verward zinsbedrog, IL], uyt de Schriften van Moses en
de Profeeten te Verdedigen; en de Menschen 't zelve in haare Boeken en Evangelize
Preedikatizien onder veel Godzwetzeryen in te stampen’. Zo blijkt er uiteindelijk
geen enkel verschil te bestaan tussen de christenen en de Egyptenaren: beide
hebben een duivel-god.

Van coccejaan tot vrijgeest
Goeree lijkt door de jaren heen steeds radicaler geworden te zijn. Is hij in de jaren
'70 en '80 waarschijnlijk nog gematigd coccejaans te noemen, bij zijn laatste
publicatie, De kerkelyke en weereldlyke historien, lijkt hij duidelijk spinozistische
sympathieën te koesteren. Deze radicalisering lijkt steeds te zijn aangezet door de
wijze waarop in de Republiek op nieuwe ideeën werd gereageerd. Een zeer
spraakmakend geval heeft Willem van nabij meegemaakt: de Zeeuwse twisten
rondom Momma en Van der Waeyen. In het kort: toen in 1676 de Middelburgse
predikant Van der Waeyen de coccejaanse predikant Momma wilde beroepen,
ontbrandde een felle strijd tussen de coccejanen, gesteund door de magistraat van
Middelburg, en de orthodoxe voetianen uit de classis van Middelburg en de Staten
van Zeeland. Door tussenkomst van Willem III werden Momma en Van der Waeyen
24
uit het ambt ontzet. Goeree lijkt onmiddellijk kant te hebben gekozen voor de
coccejanen. Al in 1673 had hij samen met zijn zwager Janssonius van Waesberge
Frederik Leenhofs verdediging van de coccejaanse methode uitgegeven en in 1678
25
gaf hij de Schriftmatige bedenking van Momma uit. Uit het voorwoord van de
Voor-bereidzels blijkt dat Goeree zich erg had verheugd op de komst van Momma
omdat deze hem materiaal had kunnen verschaffen voor zijn boek, waar hij blijkbaar
op dat moment al aan werkte, maar toen ‘quam een Dwerrel-wind te midden uit uwe
Kerk opgeresen’, die nadat sommige Geestelijken elkaar zo ‘over het Oud-nieuws,
als rasende katten hadden in het hair gezeten’ volledig escaleerde. Blijkbaar werd
de grond hem persoonlijk ook te heet onder de voeten want duidelijk aangedaan
schrijft hij: ‘Maar gelijk een trouwhertig Man te mets sijn aangesicht verbergd, op
dat hy de laatste Doodsnikken van sijnen stervenden Vriend niet en sou verplicht
zijn aan te schouwen; alsoo word ook een omsichtig Mensche, door een donkere
Wolke, wel geraaden, tijdelijk na een goede schuil-plaats om te zien’. Die schuilplaats
werd Amsterdam, maar de veilige haven die hij daar hoopte vinden bij zijn
schoonfamilie Jansonius Van Waesbergen blijkt ook een desillusie: ze krijgen ruzie
26
die jaren zal sudderen en uiteindelijk hoog zal oplaaien.
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In 1705, bij de publicatie van De kerkelyke en weereldlyke historien, is Goerees
verontwaardiging nog altijd niet afgenomen. In tegendeel, hij besteedt een groot
gedeelte van dit werk aan het beschrijven van de ‘Op- en Ondergaande Ketteryen,
Sektarizen en Dwaalgeesten’. Hierin bespreekt hij onder andere het cartesianisme
dat volgens hem voor veel opschudding heeft gezorgd omdat men ‘over-snoode
gevolgen uyt des Mans stellingen opgestikkeld’ heeft, hetgeen ertoe leidde dat de
‘heetgebakerden’ cartesianen als atheïsten bestempelden. En weer komt hij terug
op de Mommazaak, waarbij de geestelijken de beslissing van de stad en de staten
links naast zich neer hadden gelegd om met ‘zakken vol leugens’ naar de stadhouder
te stappen om zijn steun te verkrijgen. Met instemming citeert hij uit het pamflet
Preek-Quanten Stink-Visch: ‘Wy Geestelyke Prelaten; hebben den bruy van onze
27
Magistraten’. Goeree ageert fel tegen de bemoeienissen van ‘Kerk- en Wereldlyke
staat, die door een al te driftige opvatting en vasthouding van wisje wasjes, der
Burgerlyke vryheyd en goede Politie [bestuur/staatsorde, IL] vertrappen’. Hij citeert
Spinoza: ‘dat de Religie alleen uytgevonden is, tot de Politie, dat is, om 't
Gemeene-best in rust, en 't Volk in onderdanigheyd te houden’. Zijn kritiek op Oranje,
die zich zijn inziens herhaaldelijk voor het orthodoxe karretje liet spannen, is dan
ook niet mis.
Zijn verontwaardiging over de Zeeuwse geschiedenis heeft nieuw vuur gekregen
doordat zeer recentelijk eenzelfde soort ‘heisa’ is gemaakt rondom Frederik van
Leenhofs Hemel op aarde (1703). Goeree lijkt bevriend te zijn geweest met deze
omstreden auteur, in ieder geval gaf hij vrijwel al zijn werken uit en droeg zorg voor
een editie van zijn De keten der bybelsche god-geleertheyt (1678). Het eerste werk
dat Goeree van Leenhof had uitgegeven was diens verdediging van coccejanen die
verketterd dreigden te worden. Evenals Goeree zou Leenhof door de Zeeuwse
kwestie allergisch zijn geworden voor kerkelijke bemoeizucht, zeker wanneer de
politiek zich daardoor op de kop laat zitten: ‘En wy voor ons deel, mogen gissen,
Dat het dien Heer veel-ligt [wellicht, IL] uyt herdenking van dat Kerk-gespook in
Zeeland overkomen is, dat hem onlangs in zynen Hemel op Aarden, ontvallen is,
Dat zommige Meester-makers in de Kerk, dikmaal toeleggen, de Polityken, dat zyn
28
de Hooge Magten, uytvoerders van hun Kerkelyke heerszugt te maken’.
Inderdaad keerde Leenhof zich in zijn Hemel op aarde tegen de kerkelijke
monopolisering van kennis en de daaruit resulterende pogingen om de overheid
voor hun karretje te spannen. Evenals Spinoza ziet Leenhof tolerantie, die door de
overheid beschermd zou moeten worden als noodzakelijke voorwaarde voor het
bestrijden van het donkere bijgeloof en het verspreiden van verlichting. Dat Leenhof
met verspreiding een brede kring op het oog had (hij claimt te schrijven voor het
welzijn van iedereen) werd hem niet in dank afgenomen, evenmin als de boodschap
die hij verder trachtte te verspreiden, namelijk dat de hemel een ‘state of mind’ is,
een blijdschap die op aarde ook te bereiken is en dat goed en kwaad geen absolute
maar relatieve categorieën zijn. In de jarenlang aanslepende strijd rondom deze
publicatie zag Leenhof de meeste van zijn coccejo-cartesiaanse vrienden hem
afvallen.
Goeree blijft Leenhof steunen, maar hij heeft nu wel door dat hij daarmee voor-
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zichtig moet zijn. Naar eigen zeggen is hij aan het werk van Leenhof in zijn boek
dan ook ‘met een stille Trom voor by gegaan’ omdat het ‘voor ons deel veyliger zy,
van heel die storm-loop meer te denken als te zeggen, op dat we niemands stootziek
inborst, het gevest van onzen Geest nooloos in de hand geven’, ‘wy moeten hen
door een al te grooten gemeenmaking onzer gedagten, de swakste toegangen van
onze Ziele niet al te kennelyk open zetten’. Dit is natuurlijk een directe uitnodiging
aan de lezer om tussen de regels door te lezen. En inderdaad begint al snel een
kat- en muisspel waarbij Goeree er een sport van maakt om te pas en te onpas tóch
te refereren aan de Leenhofzaak. Zo trekt hij op polemische wijze een parallel tussen
de sekte der Archontiken en de ideeën van Burmannus, die in het Hoogste Goed
der Spinozisten Leenhofs werk fel had aangevallen, waarmee Burmannus ‘weynig
29
lof behaald, en nog min stichting gedaan heeft’. En dan gaat hij weer snel verder
met het bespreken van de volgende sekte der Rhetorianen die in het jaar 381 leerden
‘dat'er geen Godsdienst behoorde gedrongen te worden. Waar van ook Spinosa
beschuldigt word; gelyk in de Hekel-Schriften te zien is, die onlangs tegen den Heer
Leenhofs Hemel op Aarde in 't ligt quamen’. De scheldwoorden ‘Libertijnen of
Vrygeesten’ waarmee de Rhetorianen werden bekogeld worden door Goeree
30
opgenomen als geuzennamen: zij die pleiten voor vrijheid van de geest.
Zo kan Goeree zijn eclecticisme gebruiken om censuur te ontduiken: door zijn
oeuvre verspreid vindt men overal heterodoxe opvattingen en theorieën, maar vaak
worden deze verdekt gebracht, zonder opgave van bron, vervat in versjes, of in
kritieken. Ook zijn mening over Spinoza houdt hij in het midden met het ‘citeren’
van twee verschillende versjes op Spinoza's portret dat hij eveneens opneemt:
Dit is de schaduw van Spinozaás Beeld,
Daar 't gladde Koper geen zieraad meer aan kon geven;
Maar zyn gezegend Breyn, zoo ryk hem meê gedeeld,
Doed in zyn Schriften, hem aanschouwen naar het Leven.
Wie ooyt begeerte tot de Wysheyd heeft gehadt
Hier was die zuyver en op 't snedigste gevat’

en
Zie hier Spinozaâs Troni-Beeld,
Waar in de Jood naar 't leven speeld;
En in 't gelaat, een zedig wezen:
Maar die zyn Schriften komd te lezen;
Vind in 's Mans Grond, (hoe schoonvernist,)
't Afdrukzel van een Ongodist

Wat Goerees mening over Spinoza nu precies was, wordt zo in het ongewisse
gehouden. Van groter belang is de raad die hij de lezer meegeeft: ‘De rest zyner
gevoelens,
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moet men uyt zyne Boeken halen; en'er niet eer veel van na-praten, voor dat men
ze in den grond onderzogt heeft; 't geen misschien weynige nog ter deugde gedaan
31
hebben’.

‘By wien de hooge Wetenschappen zig voegden by de Konst’
Vooral door deze nadruk op de noodzaak tot eigen onderzoek verbindt Goeree zich
aan auteurs als Spinoza en Leenhof. Naarmate aan het einde van de zeventiende
eeuw de tegenstand tegen de nieuwe radicale ideeën groeide, begon de strijd om
vrijheid van meningsuiting, om het mogen en kunnen uitdragen van verlichte ideeën,
steeds meer de kern van de radicale verlichting uit te maken. De letteren spelen
32
hierbij een belangrijke en nog nauwelijks onderzochte rol. Terwijl de strijd tegen
en voor het cartesianisme allereerst op de universiteiten werd uitgevoerd, in Latijnse
oraties en filosofische traktaten, is de volgende, meer radicale en spinozistische,
fase van de radicale Verlichting vooral te vinden buiten de traditionele kenniscentra.
Autodidacten en polygrafen zoals Willem Goeree, die in Nederlandse steden hun
eigen netwerken opbouwden om een nieuw soort kennis te kunnen vergaren en
verspreiden, begonnen meer en meer de aandacht naar zich toe te trekken. Zij
introduceerden nieuwe verspreidingsvormen, schreven in het Nederlands, waren
het Latijn vaak niet machtig. Als stedelijk ontwikkelde werd Goeree niet geremd
door academische kaders, als veelschrijver beoefende hij verschillende genres,
mixte hoge met lage stijl, theologie met erotisch vers, en daardoor wist hij tot een
opvallende combinatie van inzichten en methoden te komen. Goeree was een
eclecticus zoals deze wordt beschreven in Diderots Encyclopédie: ‘Een eclecticus
is een filosoof die zich niets aantrekt van vooroordelen, traditie, anciënniteit, het
algemeen gevoelen, autoriteit, kortom alles was de grote massa in de ban houdt,
en die het aandurft zelf te denken, terug te gaan naar de duidelijkste algemene
grondbeginselen, die te bestuderen en onder de loep te nemen, en niets voor waar
33
aan te nemen dat niet gestaafd wordt door zijn eigen ervaring of zijn verstand’.
Goeree ervoer alle kunsten en wetenschappen als zijn gerechtvaardigde jachtterrein:
specialismen bestaan blijkbaar niet, elke soort van kennis is bereikbaar voor de
gretige leerling, monopolisering van kennis is uit den boze.
Goeree staat hiermee op één lijn met radicalen als Adriaan Koerbagh, Balthasar
Bekker, Aart Wolsgrijn, Frederik van Leenhof, die voor brede groepen leesbare,
Nederlandstalige radicale werken schreven en daarvoor vaak kozen voor andere
literaire vormen dan het filosofische traktaat. Voor woordenboeken bijvoorbeeld of
romans. Rondom hun werk ontstonden discussies die werden uitgevochten in
34
stromen pamfletten, gedichten, toneelstukken en romans. Het is nog de vraag in
hoeverre juist deze romans en gedichten de basis vormden voor verdere verspreiding
van het radicale gedachtegoed. Zo zou Leenhof zijn behandeling van goed
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en kwaad volgens Leydekker rechtstreeks uit de spinozistische roman Philopater
35
gehaald hebben. Het zijn met name deze heterodoxe publicaties in de volkstaal
die door kerkelijke en wereldlijke overheden het felst werden gecensureerd.

‘Dat hy zig Oeffene in de Boeken van Goerêe’
Bidloos wens dat Goerees rijmloze poëzie tot vinding van literatoren en kunstenaars
zou dienen lijkt in vervulling gegaan, maar de vraag is of het op de manier is die
Bidloo voor ogen stond. Zo baseerde Arnold Hoogvliet zich voor zijn Abraham de
Aartsvader (1728), naast de bijbel, op Goerees Mozaise Historie der Hebreeuwse
Kerke. Hoogvliet neemt Goerees Bekkeriaanse standpunten over door de strijd
tussen goed en kwaad op menselijk niveau zich af te laten spelen, zonder duivels
36
en engelen of andere spirituele krachten in het spel te brengen.
Graveur en kunsthistoricus Arnold Houbraken lijkt in veel opzichten op Goeree,
37
die hij zeker kende. Ook Houbraken combineert kunstbeschouwing en poëzie met
filosofie, theologie, geschiedkunde, penningkunde, etc. In het anonieme Philaléthes
Brieven worden vrijwel alle kernpunten van Goeree op veel radicalere wijze gebracht:
de zondeval die allegorisch wordt geduid als de seksuele drift, het ontkennen van
duivels en engelen, onderzoek naar Hebreeuws plechtigheden ‘met nasporinge of
de Joden die van de Egiptenaren, dan of d'Egiptenaren die van de Joden ontleent
hebben’, natuurkundige verklaringen van bijbelpassages, de nadruk op eigen
onderzoek, zowel in kunsten als in theologie en natuurwetenschappen en natuurlijk
het verzet tegen censuur, o.a. van Leenhof. Alles verpakt in anonieme brieven,
verhandelingen over gravures, kunstgeschiedenis, poëtica en in een lang gedicht
‘De kerk in eenzaamheid’. Het is niet vreemd dat Philaléthes Brieven lange tijd, en
38
nog steeds, bijvoorbeeld door Jonathan Israel, aan Willem Goeree werd toegekend.
Houbrakens leerling Jakob Zeeus, eveneens graveur en dichter, sluit Philaléthes
Brieven af met een eerste versie van zijn bekende gedicht De wolf in 't schaepsvel.
Hierin hekelt Zeeus de dwingelandij en heerszucht van clerici: zowel die uit de
oudheid, de Arabische, als de rooms katholieke. Uiteindelijk vaart hij ook uit tegen
het kerkelijk verzet tegen Descartes en de ‘goude Reden’ die ‘wordt verdrukt van
zielstirannen’, men ‘wil haar uit den Tempel bannen’. En over de Middelburgse
twisten en stelt hij ‘Dat elk zyn oordeel met eene ongeveinsde tael,/'t Zy hy den
39
rechten wegh betrede, 't zy hy dwael,/ter toetse te brengen’. Philaléthes Brieven
40
zouden zwaar onder vuur komen liggen in de Synode van Zuid Holland in juli 1712.
Goerees werk blijkt zo na zijn dood vooral van belang vanwege zijn radicale
methoden en standpunten. Vorm en inhoud gaan hierbij samen: zijn werk is ‘Voor
41
alle slag van Menschen geschreven’, dus in het Nederlands, aantrekkelijk
vormgegeven, ondersteund met zelfgekozen autoriteiten variërend van Juvenalis
tot Spinoza, waarbij satire en humor niet geschuwd worden. Alleen op die manier
kan men bewerkstelligen dat ‘het Nieuw-ingeworpen Zaad ruymte en Aardgrond
vind, een
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weynig wortel te schieten en alzoo stand te houden’. Het is in dit licht dat Goeree
in een modern Panpoëticon opnieuw een plaats toebedeeld zou kunnen krijgen.
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‘Eén energie oneindig omgezet’
Thermodynamica in de Nederlandse literatuur van het fin de siècle
Mary Kemperink
1. Literatuur, cultuur en wetenschap
Ook al hebben literatuur en wetenschap zich in de afgelopen honderdvijftig jaar
steeds nadrukkelijker als twee gescheiden domeinen gepresenteerd, beide zijn ze
- uiteraard - deel blijven uitmaken van wat wij in brede zin de ‘cultuur’ noemen. Dit
impliceert dat literatuur en wetenschap, als deelverzamelingen van die cultuur, een
complexe en dynamische relatie onderhouden.
Aan de ene kant zetten ideologieën en mythen die in de literatuur (en in de cultuur)
aanwezig zijn de wetenschap op het spoor van bepaalde theorieën. In de
negentiende-eeuwse natuurkunde, bijvoorbeeld, domineerde een hang naar principes
die eenheid aantoonden. Ideologisch gezien werd de natuurkunde hierin - bewust
of onbewust - gestuurd door de holistisch georiënteerde filosofie en literatuur van
1
de romantiek.
Aan de andere kant wordt de literatuur (evenals de cultuur als geheel) zelf ook
door wetenschappelijk theorieën, ontdekkingen en toepassingen geleid. Sterker
nog, ze geeft er gestalte aan. In die literaire omzetting gaan wetenschappelijke
theorieën, ontdekkingen, etcetera doorgaans - doelbewust of niet - een hechte
verbinding aan met reeds bestaande voorstellingen, ideologieën en mythen. Die
ideologische kleuring van de wetenschappelijke theorie door de literatuur kan een
versterking betekenen van een ideologie die al in de theorie zelf ligt opgesloten;
van dezelfde ideologie dus waardoor ook die theorie mede werd gestuurd. Zo kan
een natuurkundige wet die geformuleerd is vanuit het verlangen om de
veronderstelde eenheid in de natuur op het spoor te komen, zelf weer gemakkelijk
worden ingezet wanneer het erom gaat het eenheidsstreven in de natuur aan te
tonen.
Maar ook kunnen wetenschappelijke theorieën of ontdekkingen, nadat zij naar
de literatuur zijn overgeplant een pact aangaan met ideologieën die op zich geen
aanzet hebben gegeven tot het formuleren van de theorie, maar die wel in de cultuur
aanwezig zijn. Iets dergelijk zien we in de literaire verbeelding van de in 1895
ontdekte röntgenstraling. Deze opzienbarende vondst werd als vanzelf gekleurd
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met het toen aanwezige spiritistische en theosofische gedachtengoed en kwam zo
al gauw op één lijn te staan met het waarnemen van zogenaamd onzichtbare
2
fenomenen uit het gebied tussen hemel en aarde.
Kortom, er is sprake van een zeer complexe wisselwerking. Literatuur en
wetenschap werken beide, over en weer op elkaar in. Ze maken allebei deel uit van
dezelfde cultuur en ondergaan daar allebei de invloed van. Omgekeerd bepalen zij
3
zelf ook weer mede die cultuur.
Het meest sprekende voorbeeld van deze dynamische wisselwerking waarin
literatuur en wetenschap, als deelverzamelingen van de cultuur in brede zin, die
cultuur en daarmee ook elkaar bepalen, is misschien wel het darwinisme. Aan de
ene kant is Darwins The origin of species ideologisch geladen. Zijn leer is doordrenkt
van in de literatuur en in de cultuur vigerende concepten. Ik noem als belangrijkste:
de zorgende moeder natuur, de natuurlijke cyclus, het vooruitgangidee en het happy
4
end. Daarnaast heeft Darwins evolutieleer zelf ook weer ideologieën bevorderd en
in het leven geroepen. Deels waren dat dezelfde als die waardoor zijn theorie werd
geïnspireerd, zoals het idee van de eeuwige natuurlijke cyclus en het concept van
de natuurlijke vooruitgang. Deels waren dat ook andere, zoals de macht van het
toeval en de natuurlijke ontwikkeling als een permanente strijd. De literatuur en de
cultuur van de tweede helft van de negentiende eeuw heeft aan dit, mythisch
opgeladen, evolutionistische denken op velerlei manier gestalte gegeven.
Literatuur en wetenschap zijn dus allebei producten van sociale interactie. In die
zin werken ze (bewust of onbewust) op elkaar in, ook in tijden waarop het
autonomiseringsproces van de two cultures zich al een flink eind heeft voltrokken.
In mijn artikel wil ik dit complexe mechanisme belichten via de relatie van de literatuur
tot een wetenschapsgebied dat op het eerste gezicht nog wat verder van het publieke
domein lijkt af te liggen dan de biologie, namelijk de natuurkunde. Het gaat mij hier
in het bijzonder om een deelgebied van de natuurkunde dat in de negentiende eeuw
sterk in de belangstelling stond, te weten de thermodynamica. Deze leer van de
energiehuishouding in de natuur stimuleerde, zoals ik zal proberen te laten zien,
een aantal ideologieën en mythen. Tegelijk kende dit aandachtsgebied ook zelf van
meet af aan een ideologische inzet.
Ik concentreer mij hier op de vraag naar de verwerking van de thermodynamica
in de Nederlandse literatuur (en cultuur) van het fin de siècle (1890-1910). Daarbij
wil ik nagaan of, en zo ja hoe, in de literatuur de zogenaamde eerste en tweede
thermodynamische wet gestalte kregen en vooral welke ideologieën en mythen er
5
aan die twee natuurkundige hoofdwetten werden verbonden. Maar eerst iets over
de toenmalige verhouding tot de wetenschap in het algemeen.
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2. Fin de siècle en wetenschap
Het fin de siècle kenmerkt zich door een houding ten opzichte van de wetenschap
6
die het beste kan worden gekarakteriseerd als ambivalent. Kritiek en ontzag gingen
hand in hand. Ontzag was er (nog steeds) voor de autoriteit van de wetenschap.
Deze stoelde immers op objectieve waarneming, liet zich leiden door het redenerend
verstand en streefde naar waarheid. Maar er was ook kritiek, vooral in bredere, niet
strikt wetenschappelijke kring.
Deze kritiek gold in de eerste plaats de beperktheid van de wetenschap, voorzover
die uitging van een gesloten - empirisch - denkkader. Bovendien stak twijfel de kop
op aan die zogenaamde wetenschappelijkheid van de wetenschap. Daar viel namelijk
nog wel iets op af te dingen, want goed beschouwd werkte de wetenschap met
onbewezen aannamen. Niettemin werd diezelfde wetenschap telkens weer, ook
door degenen die kritische noten kraakten, als gezaghebbend bij de arm genomen
wanneer het ging om wetenschappelijke resultaten die in een ideologisch vertrouwde
of gewenste richting leken te wijzen.
Deze ambivalente positie leidde gemakkelijk tot argumentaties vanuit het
ongerijmde in de trant van: de wetenschap werkt ook met aannamen en met entiteiten
die niet empirisch zijn vast te stellen. Daar mogen wij dus onze eigen aannames
tegenover zetten. Of in de trant van: de wetenschap leidt ook tot dingen die wij
vroeger voor onmogelijk gehouden zouden hebben (b.v. de telegrafie) dus zijn onze
occulte en metafysische zogenaamde dwaalwegen zo gek nog niet.
Frederik van Eeden is een meester in het opzetten van dergelijke redeneringen.
In zijn filosofisch dichtwerk Het lied van schijn en wezen (eerste en tweede boek,
resp. 1895 en 1910) gebruikt hij het axioma van de rechte lijn uit de wiskunde als
munitie voor zijn bewijsvoering. Niemand heeft die lijn ooit gezien. Maar toch twijfelt
geen mens, ja zelfs ‘geen kinderbrein’, aan het bestaan ervan:
Maar dit is 't zuiver, wondersimpel teeken
van in onmacht, geloof: - de rechte lijn.
Wij kennen haar niet; - hoeveel haar geleken,
geen mensch die één bewijst zóó recht te zijn,
dat zij nooit in zichzelve weer zou keeren
hoe ver vervolgd. Toch hoeft geen kinderbrein
van deze onkenbre 't wezen nog te leeren,
7
of twijfelt aan haar absoluut bestaan.

Er zijn dingen waar, absoluut waar, die tegelijk onbewijsbaar zijn, zegt Van Eeden.
8
Daarmee verwijst hij impliciet naar Kant en diens transcendentale kennis. Maar
waar Kant het metafysische nadrukkelijk laat voor wat het is en kennis daarvan niet
mo-
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gelijk acht, maakt Van Eeden juist de overstap naar dat ongeziene door hem zeer
begeerde gebied. Het bestaan van iets onzichtbaars als de rechte lijn vat hij op als
een teken van het bestaan van het goddelijke. Sterker nog, het is er zo ongeveer
het bewijs van. Het gaat hier immers om een aanname uit de wiskunde. Tegelijk
laat hij met zijn voorbeeld zien dat ook de wetenschap werkt met onbewezen, ja
zelfs met onbewijsbare grootheden. Op die manier manoeuvreert hij de wetenschap
in de richting van de filosofie en de metafysica. Via de analogie met de wiskunde
wil Van Eeden iets bewijzen dat hem ideologisch sterkt aanspreekt, namelijk een
goddelijke dimensie. In zijn redenering reiken wetenschap en metafysica elkaar
moeiteloos de hand.
De manier waarop Van Eeden hier de wetenschap annexeert is karakteristiek
voor de wijze waarop dit rond 1900 bij voorkeur gebeurde. Technisch gezien koos
men graag voor de analogieredering. Nu is die ‘truc’ op zich al een oeroud retorisch
middel. Maar in de negentiende eeuw kreeg deze stijlfiguur nog eens extra relevantie
en overtuigingskracht omdat hij direct aansloot bij de toen vigerende natuurfilosofie,
die qualitate qua gericht was op het zoeken naar harmonieën en parallellen in de
9
natuur.
Niet alleen retorisch maar ook ideologisch mag Van Eedens bewijsvoering
exemplarisch heten voor het fin de siècle. De door hem vanuit een in feite
theologische benadering ‘bewezen’ hogere dimensie, maakt deel uit van een hele
serie rond 1900 vigerende ideologische concepten, die met verve van een
wetenschappelijke bewijsvoering werden voorzien. Ik denk dan in het bijzonder aan
het al genoemde idee van een fundamentele natuurlijke eenheid en aan het concept
van de natuurlijke regeneratie (met de natuurlijke degeneratie als de
afschrikwekkende tegenpool).

3. Twee thermodynamische wetten
Volgens de Ierse natuurkundige John Tyndall (1820-1894) werd de tweede helft
van de negentiende eeuw beheerst door twee belangrijke wetenschappelijke
theorieën, één uit de biologie en één uit de thermodynamica. De eerste was de
10
evolutieleer en de tweede de wet op het behoud van energie.
Deze laatste wet is de zogenaamde eerste thermodynamische wet, een hoofdwet
uit thermodynamica. Die wet stelt dat er in de natuur geen energie verloren gaat.
Hij werd in 1842 voor het eerst geformuleerd door de Duitse arts Julius Robert Mayer
(1814-1878) en later meer in de aandacht gebracht door de Engelse natuurkundige
James Prescott Joule (1818-1889). Hij kreeg uitbreiding in de vorm van de
zogenaamde tweede thermodynamische wet, die zich in de loop van de negentiende
eeuw tegelijkertijd met de eerste ontwikkelde. Die tweede hoofdwet werd in 1824
voor het eerst geformuleerd door Sadi Carnot (1796-1832) en later meer uitgewerkt
11
en bekend gemaakt door William Thomson (1824-1907) en door Hermann von
Helmholtz (1821-1894).
De tweede thermodynamische wet stelt dat de zogenaamde entropie (van het
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Griekse hè tropè: verandering) in de natuur streeft naar een maximum. In iets
begrijpelijker taal: warmte stroomt alleen van een gebied met een hogere temperatuur
naar een gebied met een lagere temperatuur en niet omgekeerd. Zo wordt
bijvoorbeeld de warmte van een brandende kaars afgestaan aan de koudere kamer
waarin die kaars zich bevindt. De kamer wordt zo in zijn geheel een heel klein beetje
warmer. De energie van de kaarsvlam is dus niet verdwenen (zie de eerste
thermodynamische hoofdwet) maar hij is afgestaan aan een kouder gebied waaruit
hij niet meer als diezelfde warmte kan worden teruggewonnen. Omdat het proces
van energieafgifte en -omzetting dus niet omkeerbaar is (alleen van hoog naar laag
en nooit van laag naar hoog) vermindert de in de natuur circulerende energie in
feite van kwaliteit. Er gaat volgens de tweede thermodynamische wet dus geen
energie echt verloren - de eerste thermodynamische wet blijft gelden -, maar wel
stelt de wet dat een deel van de energie in kwestie (de zogenaamde gebonden
energie) niet meer kan worden ingezet. Het is dan ook niet mogelijk, om een
perpetuum mobile te construeren waarin een permanente afgifte en omzetting van
energie plaatsvindt. Om dit proces in gang te houden moet er steeds meerwaardige
ongebonden energie worden toegevoegd. Anders zou een stoommachine, eenmaal
in gang gebracht, eeuwig draaiende kunnen blijven, zonder toevoeging van brandstof.
De door de machine omgezette energie zou dan als het ware kunnen worden
teruggepakt en opnieuw gebruikt. Dat is evenwel, zoals wij weten, niet mogelijk.
Een belangrijke consequentie van dit in de negentiende eeuw vastgestelde
eenrichtingsverkeer was de gedachte dat over zoveel miljoen jaar de zon zou zijn
uitgedoofd. Op een gegeven moment zou immers alle warmte van het gebied met
een hogere temperatuur (de zon) naar het gebied met een lagere temperatuur (de
aarde) gestroomd zijn en zou er een permanente situatie van stilstand intreden.
Een dikke ijskorst zou dan onze planeet bedekken en alle leven op aarde zou
verdwenen zijn. Deze warmtedood zou, zo werd aangenomen, over een paar honderd
13
miljoen jaren intreden. De ontdekking van de radioactiviteit (door Pierre en Marie
Curie in 1898 en door Ernest Rutherford in 1904) en daarmee van andere processen
van energieproductie en -transmissie maakte aan einde aan deze veronderstelling.
Het duurde evenwel nog geruime tijd voordat de consequenties van de radioactieve
14
warmte-ontwikkeling in bredere wetenschappelijke kring bekend waren.
Zover was het rond 1900 nog niet. De voorstelling heerste van een langzaam
uitdovende zon als een wetenschappelijk niet te weerleggen consequentie van de
tweede thermodynamische wet. De levende natuur, inclusief de mens, was op den
duur dus gedoemd om te verdwijnen. Die gedachte was moeilijk te verteren, zowel
voor het gelovige als voor het ongelovige deel der natie. Als een dode klomp ijs het
onherroepelijke resultaat was van de natuurlijke ontwikkeling, zat de schepping
15
blijkbaar niet goed in elkaar.
Ook Darwins evolutieleer leek door de thermodynamica losse schroeven te komen
staan. Zijn concept van evolutie veronderstelt immers een enorm tijdsverloop. De
aarde moest al heel lang hebben bestaan om de door Darwin geprojecteerde
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ontwikkeling naar hogere vormen van leven te hebben kunnen doorgemaakt. In
vergelijking met de leeftijd die Thomson de zon toedacht, zo'n 100 à 200 miljoen
16
jaar, kon dit proces zich op die termijn niet hebben voorgedaan.
De Ideeën van Helmholtz en Thomson verspreidden zich in wetenschappelijke
kring tamelijk snel. Helmholtz's werk over de tweede thermodynamische wet (Über
17
die Erhaltung der Kraft uit 1847) werd in 1853 in een Engelse vertaling uitgebracht.
Ook in Nederland verschenen er vertalingen van Helmholtz, zoals zijn lezing De
natuurkrachten en hun onderlinge betrekkingen en de daarmede zamenhangende
18
nieuwste navorschingen in 1854.
Maar pas rond 1900 kreeg de tweede thermodynamische wet aandacht in ruimere
19
niet-wetenschappelijke kring. Dat zien we ook in Nederland. De redacties van
populair-wetenschappelijke tijdschriften als Wetenschappelijke Bladen en breed
opgezette culturele tijdschriften waarin ook de wetenschap een plaats kreeg, zoals
20
De Gids en (het katholieke) Studiën besteden er aandacht aan. Ze nemen vertaalde,
voor niet wetenschappelijk geschoolde lezers geschreven, bijdragen over van
buitenlandse gezaghebbende wetenschappers als William Thomson (lord Kelvin),
21
en Max Verworn. In Wetenschappelijke Bladen worden de twee thermodynamische
wetten geduldig voor leken uit de doeken gedaan en ook op de onmiddellijke
consequentie - het uitdoven van de zon - wordt gewezen. Soms gebeurt dat in bijna
huiselijke termen, zoals in een redactioneel artikel uit 1891:
Het vuur onzer haarden vereischt voortdurend voedsel om niet uit te gaan,
en ook de groote vuurhaard aan den hemel moet uitdooven, indien niet
22
telkens nieuwe voorraad het verbruik komt vergoeden.
De logica dwingt de schrijvers van dit stuk om het uitdoven van de zon als een
onafwendbare consequentie van de wet aan te nemen. Wel houden ze rekening
met de mogelijkheid dat er nog andere elementen zouden kunnen bestaan dan die
wij nu kennen en die wellicht de mogelijkheid hebben om veel meer warmte te
ontwikkelen. Maar dat is dan nog niet meer dan een hoopvolle veronderstelling. In
de eerste jaren van de twintigste eeuw is men in die kring nog niet bekend met het
verschijnsel radioactiviteit, en met de daaraan verbonden nucleaire en radioactieve
23
mechanismen van productie en overbrenging van energie.
Soms wordt vanuit een bijna metafysisch perspectief de deur voor een kiertje
opengelaten naar een mogelijke andere ontwikkeling, zoals in een stuk in
Wetenschappelijke Bladen uit 1903, getiteld ‘Twee soorten van perpetuum mobile’.
De schrijver ervan wil zijn lezers ten slotte toch niet helemaal in de kou laten staan
en besluit:
Ons kenvermogen staat hier voor een grens, welke het niet overschrijden
kan. Wij kunnen alleen met behulp van de causale beschouwing, het
experimenteel onderzoek, en het logisch denken, onveranderlijk verband
vaststellen tusschen de verschijnselen in de zintuigelijke waarneemba-
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re natuur. En daarin kunnen wij ons geen enkelen vorm van ‘perpetuum
mobile’ voorstellen. Neemt men echter aan, dat het Heelal oneindig is in
ruimte en tijd, dan moet de natuurvorscher toch in die onbegrijpelijke
oneindige totaliteit van het Bestaande een perpetuum mobile zien,
waarvan hij tegenwoordig in de waarneembare eindige
24
verschijnsel-groepen de onmogelijkheid meent te kunnen aantonen.
Pas rond 1910 zien we in de populaire wetenschappelijke tijdschriften in Nederland
25
artikelen verschijnen over de ontdekking van de radioactiviteit. Tot aan die tijd
voert de tweede thermodynamische wet onvermijdelijk tot het vooruitzicht van
warmtedood en het op termijn uitdoven van de zon.
Ideologisch gezien genereerde de thermodynamica, via haar twee hoofdwetten
twee contrasterende ladingen. De wet van het behoud van energie leidde bijna als
vanzelf tot het idee van de eenheid en harmonie die er in ons universum zou heersen.
En ook de tweede wet viel met enige goede wil (in het spoor van Herbert Spencer)
op te vatten als een demonstratie van eenzelfde streven naar evenwicht in de natuur,
26
namelijk naar een evenwichtige warmteverdeling. Maar tegelijk wekte de
onvermijdelijke consequentie van die tweede wet, het uitdoven van de zon, de
onmiddellijke notie van neergang. De wet liet zien dat de natuur ten prooi was aan
een niet te keren proces van aftakeling.

4. Ideologische implicaties van de twee wetten
Een van de opgaven van de thermodynamica was alle vormen van energie onder
één noemer te brengen. In dat opzicht vormde dit vakgebied een wetenschappelijke
exponent van het romantische natuurfilosofische concept dat uitging van een
27
fundamentele eenheid in de natuur. De thermodynamica was in eerste instantie
dan ook niet zozeer een bewegingsleer als wel een evenwichtsleer, die de eenheid
28
en harmonie wilde laten zien die er in de natuur heerste. De eerste
thermodynamische wet doet dat ook en ze werd door leken-natuurkundigen in die
zin geïnterpreteerd. Kijken we naar Nederlandse schrijvers van rond 1900 dan zien
we dat zij, wanneer zij tonen op de hoogte te zijn van de wet van het behoud van
energie, deze wet steeds opvatten als het wetenschappelijke bewijs van de eenheid
en de harmonie die er in het universum zouden heersen.
De analogieredenering is hier weer een geliefd middel. Albert Verwey gebruikt
de wet als een teken van de betere wereld die er eens zal zijn. Net als de letterlijke
warmte zal ook de warme mensenliefde nooit vergaan en bewaard blijven voor de
generaties die na ons zullen komen.
Er is een wet: geen warmte op aard kan sterven;
Wat ons in 't hart ligt zal een volk verwerven
29
Dat na ons brandt.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

281
Niet alleen in het verlangen naar een beter wereld maar ook in de bewijsvoering
van het bestaan van God of van een metafysische dimensie wordt de eerste
thermodynamische wet ingezet. In het gedicht ‘Chaos’ uit de bundel Wereldvaart
30
(1890) beschrijft Jacob Winkler Prins het ontstaan van de wereld. Hoewel hij wel
iets veronderstelt als een goddelijke scheppingsdaad, is hij bereid om rekening te
houden met in zijn tijd aanvaarde wetenschappelijke theorieën, zoals de
nevelhypothese en de evolutieleer. Ook de eerste thermodynamische wet krijgt in
Winkler Prins' ontstaansgeschiedenis een plaats. De dichter laat hem dienen als
het sluitstuk van zijn eigen deïstische visie. De wereld is door God op een moment
in de geschiedenis compleet geschapen. In de loop der eeuwen heeft die schepping
zich slechts ontvouwen naar wetten die er door God van meet af aan zijn ingelegd.
Een natuurkundige wet die zegt dat er geen energie aan de schepping kan worden
toegevoegd en dat er ook geen energie uit kan verdwijnen, kan Winkler Prins goed
gebruiken als een wetenschappelijk bewijs van hoe compleet de wereld in feite al
vanaf het eerste begin was. ‘Niets wordt vernietigd; alles is geweest / Van aanvang
31
af, en alles zal het zijn!’ roept hij bijna triomfantelijk uit.
Vanuit en wat minder strikt christelijke, meer theosofisch georiënteerde
levensbeschouwing doet de dichteres Marie Jungius iets soortgelijks. Ook zij gebruikt
het concept van een nooit verloren gaande, zich steeds weer omzettende energie
als een bewijs van iets hogers. Bij haar is dat hogere alleen niet de christelijke
schepper van hemel en aarde, maar een niet nader gedefinieerde dimensie waarnaar
de mensheid op weg is:
't Is alles één en eindloos, vast van wet,
één energie oneindig omgezet
in andren vorm en kracht en culmineerend
in zijn van menschenziel, maar visie staat
met denkende oogen en met kalm gelaat
om aan te duiden, dat nog hooger zijn,
dan menschenziel vol van vraag en pijn
in 't wijde ërgens zijn zal, doch niet weten
dit onze harten die nog zijn gezeten
32
in duister van hun eigen wordensdaad...

Het door de natuurkunde aanvaarde proces van een zich voortdurend omzettend
en nooit verloren gaand kwantum aan energie dient voor haar als een bewijs van
het bestaan van een hogere metafysische dimensie (‘hooger zijn’) die de mens in
dit permanente omzettingsproces eens zal bereiken. Jonglerend met de natuurkunde
en de biologie presenteert zij haar lezers een ideologisch bevredigende combinatie
van de eerste thermodynamische wet met een sterk metafysisch en teleologisch
gekleurde evolutieleer.
De eerste thermodynamische wet bood dus alle mogelijkheden om als een gerust-
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stellend bewijs van de in de natuur heersende harmonie en eeuwigheid te dienen.
Nog even doorredenerend kon hij ook dienen als ‘bewijs’ van het op termijn ontstaan
van een betere wereld of van het bestaan van een goddelijke, hogere dimensie.
Door sommigen werd ook de tweede wet in dezelfde optimistische en
geruststellende geest geïnterpreteerd, evenals Herbert Spencer dat in zijn First
principles (1862) had gedaan. Daarin beschouwt Spencer het langzaamaan uitdoven
van de zon vooral als een manifestatie van de universele harmonie en het streven
naar evenwicht die er in het heelal zouden heersen. De natuur zorgde er voor dat
33
de warmte steeds zo evenwichtig mogelijk werd verdeeld.
34
Zo redeneert ook Frederik van Eeden in Het lied van schijn en wezen.
Alles in de natuur streeft naar evenwicht, zegt hij: ‘Zie hoe het leven de even
dingen zoekt. / 't Is àl vereffening. 't Stroomt allerwegen / 't gelijke toe, 't evenwicht
35
en de rust.’ Deze fundamentele drang zien we ook in de verdeling van de energie,
of die nu afkomstig is van de zwaartekracht of van de zonnewarmte: ‘Stilstand is
36
aller krachten resultante, / de graviteit, der zonne licht en gloed’.
Aan deze gedachte verbindt Van Eeden de morele notie van een drang naar
vrede die in het heelal te bespeuren zou zijn. Thermodynamica en utopisme liggen
voor hem in één lijn. Het eerste dient als het waterdichte bewijs van het tweede:
't Is als verteedring in de Wereldziel,
een dorst naar vrede in alle fenomenen,
en 't menschhart dat in 't groot bewegen viel
herkent zichzelf in wat het om zich henen
37
van lieverlede ontwaart. [...]

Een positieve zaak in dit soort redeneringen was ook dat de tweede
thermodynamische wet de eerste hoofdwet - die van het behoud van energie onverlet liet, zodat de aan die wet verbonden noties van eeuwigheid en harmonie
altijd nog als tegenwicht voor de onverkwikkelijke consequenties van de tweede
wet konden worden ingezet. Dat zien we ook bij Van Eeden:
[...] Maar zie! de lamp
der kennis begon wijder uit te schijnen
en lichtte door zóó mateloozen tijd Toen bleek het groote zon-lijf te verkleinen
en al beweging er op toegeleid
zich te vermindren tot één roerloos even.
Er is een eind aan alle onstadigheid
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hoe eindloos zij ook scheen, ja, de verheven
weg der planeten is een weg naar rust,
der zonne toe wendt zich des aardbols zweven
en ook die heil'ge Fakkel wordt gebluscht.
Maar tevens werd het heiliger beginsel
in 't Heelal zichtbaar, in de ziel bewust,
dat niets vergaat. - [...]
‘Beweging sterft, maar d'energie, gehouën
38
voor harë oorzaak, blijft.’ [...]

Deze regels schreef Van Eeden naar zijn zeggen met tranen in de ogen, zo greep
39
het idee van een langzaam uitdovende zon hem aan. Het verkleinen van ‘het groote
zonne-lijf’ en zelfs het ten slotte uitgeblust raken van ‘die heil'ge Fakkel’ wordt door
hem weer goedgemaakt door de onomstotelijke waarheid dat ‘niets’ vergaat. Die
hoofdwet zet Van Eeden zelfs tussen aanhalingstekens, als een soort van
orakelspreuk, een ‘heiliger beginsel’.
De gedachte aan een naderende warmtedood stimuleerde daarentegen ook wel
louter pessimistische visies, in de trant van een algehele neergang (degeneratie)
die ook uit andere tekenen in de natuur zou zijn af te lezen. Het is een visie die het
nog lang heeft uitgehouden. Zo geeft Oswald Spengler in zijn Der Untergang des
Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1922) een uitgebreide
uitleg van de tweede thermodynamische wet, in het kader van de door hem
40
veronderstelde neergang in de Westers-Europese cultuur.
De interpretatie van zonsuitdoving als een totale ondergang vond des te
gemakkelijker ingang omdat hij direct aansloot bij de talrijke profetieën uit de Bijbel
waarin gesproken wordt over de zon die zal verduisteren; bij onheilspellende zinnen
als: ‘De Zon zal veranderd worden in duisternis’ (Joël.: 2:31) en ‘De Zon zal
41
veranderd worden in duisternis’ (Hand. 2:20). In dergelijke Apocalyptische sferen
lijkt de dichter Edward Koster zich te bewegen. Wanneer hij in zijn bundel Tonen
en tinten (1900) een zonsverduistering beschrijft, doet hij dat in de volgende termen:
Met barsch gegrimbek breidt de griffioen
Zijn breede vleugels tot een schild der zon,
En zweept zijn leenge schoften met den staart,
Welks pluim met snerpend zwiepen ommezwaait.
Geen straal van licht dringt tot de troostelooze aard;
Gelaten liggend in des monsters ban; De bloemen sterven, en hun welke geur
42
Verziekelijkt de doffe en duist're lucht.
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Koster geeft hier een verbeelding van de aarde die door een griffioenachtig monster
van het zonlicht beroofd wordt en zo langzaam sterft. Het is een beschrijving van
43
de warmtedood in de vorm van een bijbels visioen.

5. Zonne-mythologie en zonsverheerlijking
Het gewicht dat er - als vanouds - in mythische zin aan de zon werd toegekend,
maakte dat kwesties rondom dit hemellichaam, zoals de duur van de aarde en de
leeftijd van de zon, het grote publiek sterk aanspraken. Het maakte ook dat omgekeerd - de verwerking en representatie van dergelijke kwesties gemakkelijk
44
mythische proporties konden krijgen.
Het aan de tweede wet verbonden idee van warmtedood lijkt, bij wijze van
tegenkracht, een extra impuls te hebben gegeven aan de zonsverheerlijking die in
de negentiende eeuw in heel West-Europa om zich heen greep. De bijbel, het
gnosticisme en het boeddhisme hebben in dat opzicht een rol gespeeld als
cultuurbronnen waarin de zon een hoge waarde vertegenwoordigt als symbool van
45
het hogere, goddelijke. Stimulerend in dit verband zijn een aantal boeken geweest
waarin schrijvers op een eigen, min of meer systematische, manier mythologieën
van alle volkeren en tijden rangschikten en interpreteerden, zoals Max Müllers
Lectures on the origin and growth of religion (1878) en The golden bough (eerste
46
deel uit 1890) van James George Frazer. De verwerking van de tweede
thermodynamische wet binnen het niet strikt wetenschappelijke domein trok
gemakkelijk al vigerende zonnemythen naar zich toe. En dat - omgekeerd - die
mythen zoveel impact hadden, kwam misschien ook wel omdat ze levende angsten
aanspraken. Het zonlicht zou op den duur namelijk echt verdwijnen. De wetenschap
had het laten zien.
Dit mythisch geïmpregneerd verwerkingsmechanisme van de thermodynamica
zien we in optima forma bij Louis Couperus. Op zich speelt de zonsverheerlijking
zijn hele werk door. Vaak is dit thema achteraf in verband gebracht met biografische
omstandigheden van de schrijver - zijn jeugd in het warme Indië, zijn liefde voor
47
Italië - en met zijn gnosticistische/theosofische wereldbeschouwing. Ik zou aan dit
rijtje factoren er nog een willen toevoegen, namelijk de impuls die er ook voor hem
uitging van de tweede thermodynamische wet. In de novellenbundel God en goden
(1903) geeft Couperus een synthese van natuurkundige wet en mythologie. Met de
twee verhalen ‘Jahvé’ en ‘Zonen der zon’ lijkt hij een mythologisch tegenwicht te
willen bieden aan het deprimerende perspectief van een op termijn uitgedovende
48
zon en dus van een neergaande schepping.
Allereerst schetst hij in ‘Jahvé’ het voortdurende proces van doving waaraan de
kosmos ten prooi is. Er is geen weg meer terug. De schepping lijkt wel één grote
ongelukkige vergissing. Maar dan voert hij in het tweede verhaal ‘Zonen der zon’
een Wijze ten tonele die uitlegt dat de zon aan het bevriezen is, maar die tegelijk
49
ook een optimistisch geluid laat horen: eens zal de zon ‘hervlammen’. Het verhaal
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eindigt met een goddelijke Stem die stelt dat hij het eeuwige licht is en dat er na
50
doving weer ontvlamming zal zijn. Dat is de voortdurende wenteling van het lot.
Achteraf heeft Couperus, in een van zijn feuilletons, nog commentaar gegeven
op deze misschien verrassend positieve afloop. Hij vertelt daarin dat hij een gestadige
neergang van het universum niet kon (of wilde) aannemen. Dit, vanwege een
natuurlijke wet die stelt dat alles aan verandering onderhevig is, een wet ‘die het
51
blijven ontkent en het eeuwige verworden vast stelt’. In dat voortdurende proces
van verandering, dat hij interpreteert als de permanente wenteling van het rad van
fortuin, zal wat eens daalt op een gegeven moment ook weer stijgen. En zo zal de
zon eens weer stralend aan de hemel staan.
52
Naast een flauwe echo van Nietzsche's ‘Ewige Wiederkehr’ klinkt in deze visie
ook de interpretatie van de zonnemythe door zoals die door de moeder van de
theosofie, Helena Blavatsky, was uiteengezet in haar The secret knowledge (1888).
Dit monumentale driedelige boek kende rond 1900 een grote populariteit. Er
53
verscheen ook een Nederlandse vertaling van. Blavatsky weigert simpelweg de
doving van de zon en de uitsterving van het leven op aarde als bewezen te
aanvaarden. Zij gaat uit van een voortdurende herleving van de natuur en neemt
54
aan dat er na een stadium van neergang weer stijging zal volgen. Couperus, die
zich sterk voor de theosofie interesseerde, lijkt zich in zijn zonnemythologie bij deze
gedachtegang aan te sluiten.
In meer werk van fin de siècle-schrijvers krijgen zonnemythologieën gestalte. Bij
Couperus zien we een compleet uitgewerkte ontstaansgeschiedenis die cirkelt rond
de problematiek van een uitdovende zon. Bij de andere schrijvers (Frederik van
Eeden, Marie Jungius, Marie Metz-Koning, Adama van Scheltema, Elize
Knuttel-Fabius, Jan Feith, Herman Gorter) gaat het om zonnemythologieën van veel
kortere adem. Soms zijn die, net als bij Couperus, zichtbaar geïnjecteerd door de
tweede thermodynamische wet, maar meestal zijn er in deze mythologische excursies
geen expliciete verwijzingen naar de thermodynamica. Ik geef een paar voorbeelden.
In Een klein heldendicht (1906) laat Gorter een jonge socialistische arbeider
dromen van de toekomstige heilstaat, een socialistische variant van de gouden
eeuw (aetas aurea). De stralende zon speelt in die droom de hoofdrol:
Het was hem of hij in een gouden streek
was gekomen, en of hij gouden menschen
zag, die naakt gingen door een verguld licht.
Zilveren stroomen waren er de heuvels
55
van goud, en daarin zag hij die zonmenschen.

Gorter blijft met zijn zonsverbeelding binnen een aardse dimensie, zijn ‘gouden
streek’ is misschien wel een hemel maar dan eentje op aarde. Doorgaans
identificeren de schrijvers de zon echter met het goddelijke, in de lijn van de bijbelse,
boeddhistische, gnosticistische, theosofische mythologieën.
In Van Eedens De kleine Johannes krijgt de zon (‘het Grote Licht’) expliciet de
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plaats die daarvóór aan de traditionele christelijke God werd toegekend. En zijn
56
roman Johannes Viator start met het aanroepen van de zon, het goddelijke Licht.
In de vertelling Der ziele wonderland (1905) van Elize Knuttel-Fabius is de zon de
verschijningsvorm van het goddelijke. De schrijfster knoopt daarbij expliciet aan bij
57
Kethische mythologieën over Dagé, de god van het licht. Ook bij Marie Metz-Koning
staat de zon hoog aangeschreven. In haar sprookjes voert zij de zon herhaaldelijk
58
op als manifestatie het goddelijke. En in haar bundel Verzen (1905) wijdt zij een
gedicht ‘Aan de zon’. Het gaat hier om de evocatie een landschap bij avond. Maar
daarin ontstijgt zij, net als Koster in zijn zonsverduisterings-gedicht, haar onderwerp.
Haar Abendempfindung is een wanhopig gebed tot de ‘Zon, onze god’, die de aarde
niet meer met zijn stralen verlicht en verwarmt. In haar verbeelding van een vallende
avond worden zonnemythe (de zon als god) en thermodynamica (het uitdoven van
de zon) met elkaar te verweven:
O Zon, onze god, die heen zijt gegaan!
Die de dingen zoo dood-alleen laat staan,
In den bevenden schemer die alles omtrilt,
Die de waters bewaast, die de lucht doorrilt
59
Waar uw licht in verzonk, o gij zon!

In al deze zonsverbeeldingen krijgt de zon de status van een hogere, goddelijke
instantie. Daarmee kan hij ook gaan fungeren als symbool van de heldere, absolute
waarheid waarnaar de mens op zoek is, maar die hij nooit volledig zal kunnen vinden.

6. Brenger van Wijsheid en Leven
In de bijbel is God niet alleen de zon, hij is ook het licht: ‘Ik ben het Licht der wereld.’
60
(Joh. 8:12). En dit ‘Licht’ heeft dan de onmiddellijke connotatie van wijsheid, van
‘verlichting’. Ook in het boedhisme, het gnosticisme en de theosofie staat Licht voor
61
goddelijke kennis. De zon als bron, niet alleen van warmte maar ook van licht,
heeft dan ook in zonnemythologieën de connotatie van ‘wijsheid brengend’
(verlichtend). Dit wijsheids-aspect vinden we ook in de literaire verwerking van
zonnemythogie rond 1900. Wanneer de zon begint te schijnen wordt ook de geest
verlicht. Het gaat hier om een wijsheid van een hogere orde, een wijsheid die niet
aan de academie geleerd kan worden, waarvoor niet de ratio maar andere meer
intuïtieve vermogens in stelling gebracht moeten worden.
In Jan Feith's novelle Ter zonne! Een sprookje van vruchtloos vliegen gaan drie
dieren, verlangend naar hogere kennis, op weg naar de zon. Onderweg sneuvelen
62
ze, maar dat maakt hun tocht volgens het boek niet minder waardevol. En in Der
ziele wonderland stelt Elise Knuttel Fabius de grote geestelijke leiders voor als
fakkeldragers,
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zij brengen licht en nemen als estafette-lopers de fakkel van elkaar over.
Verhalen met een theosofische en/of spiritistische inslag maken gretig gebruik
van deze zon en wijsheidssymboliek. In Schimmels spiritistische roman ‘Het
zondekind’ (1898) staat de zon symbool voor het ware inzicht dat pas komt na de
dood, wanneer de mens naar een ander leven zal zijn overgegaan:
't Was een straal der scheidende zon; 't waren de tallooze tinten, als
zoovele gloriën, die haar heengaan begeleidden. Glansen van karmozijn,
vermiljoen, zich verdonkerend tot violet of zich als verteederend tot zacht
purper, zweefden door het venster haar tegemoet, besprenkelend de
bleeke wangen, spritsend in de zwakke oogen, daar pijnlijk door getroffen
64
en verblind!
De aardse blik van de stervende mag door het zonlicht worden verblind, maar dat
licht is tegelijk de voorbode van de kennis die haar weldra in een hoger leven ten
deel zal vallen. Hetzelfde gebeurt in het verhaal ‘een sterfbed’ (1902) van Hélène
65
Swarth. Pas wanneer de stervende de ogen sluit wordt het licht. Het zonnelicht
wordt in deze verhalen, conform de bestaande mythologieën, geassocieerd met
wijsheid.
Samen met de zonnewarmte wijst het licht van de zon ook in een andere, meer
lichamelijke richting, namelijk naar levenskracht, vruchtbaarheid en seksualiteit.
Nadruk op de zon als brenger van licht en warmte en (dus) van leven kan in verband
gebracht worden met het verlangen om iets te stellen tegenover het
negentiende-eeuwse degeneratieconcept dat verzwakking en uitdoving van het
leven in het vooruitzicht stelde. Deze verheerlijking van de zon als levenbrengende
planeet staat in het licht van oude vitalistische theorieën die rond 1900 een
hernieuwde populariteit kende. Te denken valt in het bijzonder aan theorieën over
het spontaan ontstaan van leven, zoals die door de Franse bioloog F-A. Pouchet in
de jaren '50 en '60 werden ontwikkeld. Volgens dergelijke theorieën zou het leven
vanzelf ontstaan uit een vegetale stof in contact met lucht en water. De warmte en
het licht speelden daarin een belangrijke rol. Met andere woorden: zonder zon geen
leven.
‘Weet iemand wat op aard het schoonste is [...] / Het is het vuur, de warmte, 't is
66
de zon’ schrijft Gorter in zijn eerste zang van Mei (1889). En daarbij legt hij
onmiddellijk verband met de seksualiteit en het ontstaan van nieuw (lente)leven.
67
Ook voor Couperus is de zon de ‘De lichtstroom des levens’. En Frits Lapidoth
verheerlijkt in zijn revocatie van het paradijsverhaal Eva (1897) het zonnelicht dat
bij mens en dier de drang tot procreatie doet ontwaken. De zon geeft leven,
groeikracht, energie. De zon is het regeneratiemiddel bij uitstek. Van Eeden wijdt
er in Het lied van schijn en wezen een korte beschouwing aan:
Zoo voedt de gloed, die d' eeuwge vuurbol zendt
door ijle ruimten, kleine plante' en dieren,
in lucht en water, grover elment,
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richt overend mos-stengeltjes, die tieren
in holen ondergrondsch, en in 't diepst diep
68
der zee de weeke, schemerzieke wieren.

In de Nederlandse literatuur van het fin de siècle wordt de zonsverheerlijking in het
kader van de zonnemythologie ideologisch gerelateerd aan de zoektocht naar het
metafysische en naar een absolute transcendente waarheid. En verder wordt deze
mythologie - tegen de achtergrond het afschrikwekkende idee van zonnedood en
neergang - verbonden aan het idee van regeneratie, waarbij de zon de functie krijgt
69
van het leven-scheppende en leven-bewarende element in ons universum.

7. Besluit
Gillian Beer heeft er in haar publicaties over de verhouding tussen literatuur en
wetenschap herhaaldelijk op gewezen dat de impact van de wetenschap in literatuur
het grootst is wanneer daarin wetenschappelijke termen naar eigen hand worden
gezet. Onderzoek naar de literaire verwerking van wetenschappelijk gedachtengoed
betekent volgens haar dan ook vooral oog hebben voor vage noties, interpretaties
en mythische verwerkingen van wetenschappelijke denkbeelden en termen. Het
gaat daarbij steeds om een eigenzinnige verwerking van het wetenschappelijke
materiaal die dan ook nog eens geassocieerd wordt met gedachtengoed dat
70
doorgaans afkomstig is uit andere culturele domeinen dan het wetenschappelijke.
De literaire verbeelding van theorieën die zich in de loop van de negentiende
eeuw op het terrein van de thermodynamica ontwikkelde laat bepaald geen
één-op-één relatie zien. Wel zien we een aantal directe verwijzingen naar de twee
thermodynamische wetten (bij Couperus, Van Eeden en Jungius). Maar meestal
gaat het om minder expliciete, sterk ideologisch en mythisch gekleurde verwerkingen
van de eerste en tweede thermodynamische wet waarin zonnemythen die al in de
cultuur aanwezig zijn geactiveerd lijken te worden. Of omgekeerd: het idee van
warmtedood lijkt de uitstraling van deze mythen groter te maken.
De literaire representatie van de thermodynamica is een voorbeeld van het
dynamische en complexe tweerichtingsverkeer tussen wetenschap en literatuur.
Enerzijds werden wetenschappelijk ideeën overgeplant naar het terrein van de
literatuur (van de cultuur in brede zin). Eenmaal daar beland trokken ze een kring
van betekenisassociaties en ideologieën naar zich toe. De twee thermodynamische
wetten associeerden zich als vanzelf met de mythe van de eeuwige natuur, en met
allerlei zonsmythologieën. Het valt niet uit te maken of de thermodynamica de
aanwezige mythen activeerden, of dat die mythen de belangstelling voor de
thermodynamica gaande maakten. Waarschijnlijk beide. In elk geval is er sprake
van congruentie.
Omgekeerd laat de wetenschappelijke theorie eveneens een zekere mate van
mythische, ideologische geladenheid zien. De thermodynamica kan als een voorbeeld
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gelden van de negentiende-eeuwse voorkeur in de wetenschap voor natuurkundige
principes die eenheid en harmonie in de natuur aantoonden. Hoogstwaarschijnlijk
bevorderde de zonnemythologie ook de wetenschappelijke interesse voor zaken
zonnewarmte en de leeftijd van de zon en aarde.
De literaire verwerking van de thermodynamica rond 1900 blijkt uitdrukking te zijn
van de dwingende behoefte om Eenheid, Harmonie, Metafysica en Regeneratie in
het denken een plaats te verschaffen.
Een kleine uitstap naar onze eigen tijd leert dat het ook anders kan. Ook in de
hedendaagse literatuur zien we sporen van de tweede thermodynamische wet. Het
71
gaat daarbij vooral om het begrip entropie. Maar die wet trekt nu alleen een hele
andere ideologie naar zich toe. Niet die van warmtedood en neergang, maar die
van chaos en onkenbaarheid. Twee ontwikkelingen spelen hierin een rol: die van
wetenschap en die van de ideologie.
Tot aan het eind van de negentiende eeuw waren de meningen over het al dan
niet bestaan van atomen nog zeer verdeeld en werd entropie dan ook niet gekoppeld
72
aan het verschijnsel van atomaire en moleculaire wanorde. Na 1900 gebeurde dat
wel. Men ontdekte dat zodra bij omzetting van energie de omstandigheden zóó zijn
dat een minder geordende, dat wil zeggen een meer waarschijnlijke, bewegingswijze
kan optreden, dit ook inderdaad gebeurt. In de natuur is chaos is de meest
waarschijnlijke situatie. De tweede thermodynamische wet laat dus in feite zien dat
de natuur streeft naar chaos. Deze wetenschappelijke observatie sluit naadloos aan
bij de postmoderne mythe van de wereld als onkenbaar en chaotisch. Up-to-date,
postmodern getinte websites sieren zich dan ook graag met het thermodynamische
73
begrip entropie, om zo hun eigentijdse kijk op de wereld kracht bij te zetten. Een
kleine tocht op het internet laat tientallen van zulke sites zien. Ik noem: ‘Entropie
Design’ (www.entropie.de), ‘Entropie Films’ (www.kftvv.com), de roman The entropy
effect van Vonda McIntyre (www.feministische-sf.de), een muziekgroep geheten
‘Entropie’ (www.entropie.at) en het Entropie-spel ‘De wolf en de zeven geitjes’
(www.vanmaanen.org). Ook een anti-postmodernische site van christelijke signatuur
(www.logoscom.org) met bijdragen als ‘Entropie et éternité’ ontbreekt niet.
In onze moderne cultuur heeft de wetenschap haar mythische aantrekkingskracht
duidelijk nog niet verloren.
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Eindnoten:
1 Zie: Chapple 1986, p. 4; Brush 1976, p. 53. Die ideologische kleuring geeft de wetenschappelijke
theorieën overigens tegelijk een grotere mate van begrijpelijkheid en tevens een grotere kans
op culturele bestendigheid.
2 De relatie tussen occultisme en de ontdekking van de röntgenstraling verdient nog nader
onderzoek, ook in de literaire representatie ervan. Een voorbeeld: in de roman Tot in den dood
(1907) van Johanna Steketee krijgt de occulte blik van Madeleine de status van een röntgenfoto:
‘[...] en ik zag nu het teere weefsel langzaam, maar staag genezen: de wonden heelende, de
scheuren toetrekkende, het bloed gestild.’ (Steketee 1907, p. 62)
3 Zie: Beer 1990, pp. 783-798; Beer 1996; Shaffer 1998, pp. 1-12.
‘Science is not a single origin, with literature, or sociology, or economics, or philosophy as its
interpretative followers. Nor are any of these fields alone the necessary prior or initiating condition
of knowledge. We alle learn stories from each other - language takes its meaning from interaction.’
(Beer 1996, p. 194)
‘Literary studies are concerned both with the way science impinges on literary works or is
represented within them, and increasingly with the ways literature and related fields may have
found a resonance within scientific thinking and the formulation of “research programmes”. The
traffic is not all one-way.’ (Shaffer 1998, p. 3)
4 Over het mythische element bij bij Darwin is al veel geschreven, ook in verband met de literatuur.
Ik noem hier: Beer 1983; Bowler 1984; Bowler 1993; Bulhof 1988; Kemperink 2002/2003, pp.
156-167.
5 Naar de relatie tussen de thermodynamica en de Engelse literatuur en de West-europese cultuur
meer in het algemeen is al eerder onderzoek verricht. Ik noem: Gillian Beer 1996. Hieruit:
Hoofdstuk 10: ‘“The death of the sun”: Victorian solar physics and solar myth’, pp. 219-241. Over
thermodynamica en ideologie zie: Brush 1978.
6 Zie over deze ambivalente verhouding: Krop/Thissen 1996, pp. 4-5.
7 Van Eeden 1954, p. 84.
8 Transcendentale kennis: kort gezegd, de aangeboren ordening in onze geest die het mogelijk
maakt om onze zinnelijke ervaringen te ordenen.
9 Zie hierover: Zeiss 1995, p. 194.
10 Beer 1991, 132.
11 William Thomson kreeg later, nadat hij in de adelstand was verheven, bekendheid onder de
naam lord Kelvin.
12 De tweede thermodynamische wet wordt hier door mij in zeer vereenvoudigde vorm uitgelegd,
voldoende om de verwerking ervan in bredere niet-wetenschappelijke kring te kunnen volgen.
Voor een meer complete uitleg (ook voor niet-natuurkundigen) verwijs ik naar Sparnaay 2002,
i.h.b. de hoofdstukken 5 en 6.
13 Sparnaay 2002, 174.
14 Sparnaay 2002, 175.
15 In reactie hierop verscheen er in 1875 een boek van twee christelijke natuurkundigen/wiskundigen
B. Stewart en P.G. Tait, The unseen Universe. De auteurs beweren om de zaak te redden dat
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er iets zou bestaan als een onzichtbaar universum waarheen alle energie heenvloog die dan
ververst daaruit weer naar ons universum zou terugvloeien. (Stewart /Tait 1885)
Sparnaay 2002, 174.
Voor een opgave van Engelse vertalingen van Helmholtz, zie: Beer 1991, p. 141 noot 8.
Helmholtz 1854.
Brush 1978, p. 61.
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Wetenschappelijke Bladen en Studiën. Van deze tijdschriften bleek Wetenschappelijke Bladen,
het meest specifiek wetenschappelijke tijdschrift, veruit de rijkste bron.
Kelvin 1892; Verworn 1904. Max Verworn (1862-1921): Duits arts en wetenschapper.
[Anoniem] 1891, citaat: p. 213.
‘De vraag is echter, of er misschien ook andere elementen in de zon aanwezig zijn, die bij hun
chemische verbinding veel meer warmte ontwikkelen dan die, welke wij kennen, en, of dus deze
ook de bron der zonnewarmte kunnen zijn, is hier niet misplaatst. Uit 'tgeen wij echter van de
samenstelling der hemellichamen weten, blijkt volstrekt niet, dat er stoffen bestaan, die in dit
opzicht de vereischte eigenschappen bezitten.’ ([Anoniem] 1891, p. 221)
[Anoniem] 1903, citaat: p. 127.
Enkele vroege titels van bijdragen over radioactiviteit, geschreven voor het bredere publiek:
Soddy 1903; [Anoniem] 1906; [Anoniem] 1907; De Bruijn 1909.
Zie meer hierover verderop in dit artikel onder paragraaf 4.
Brush 1978, pp. 25-26. Over de verhouding cultuur en thermodynamica zie Brush 1978, p. 2.
Sparnaay 2002, pp. 119-167.
‘De noordzee’ uit de bundel De Lage Landen bij de Zee (1904). (Verwey 1938, p. 510)
‘Chaos’ uit de bundel Wereldvaart. (Winkler Prins 1929, pp. 177-179)
Winkler Prins 1929, p. 177.
Jungius 1928, pp. 42-43.
Zijn uitwijding over de entropie krijgt bij Spencer dan ook een plaats in het hoofdstuk getiteld
‘Equilibration’. Zie: Spencer 1893, pp. 483-517.
Van Eeden werd in deze interpretatie misschien geleid door Spencer, die hem sterk aansprak
vanwege de optimistische kant van zijn werk. Over Van Eeden en Spencer zie: Fontijn 1990,
pp. 284-285.
Van Eeden 1954, p. 50.
Van Eeden 1954, p. 51.
Van Eeden 1954, p. 51.
Van Eeden 1954, pp. 52-53.
Op 13 oktober 1893 schreef hij in zijn dagboek: ‘'s Morgens verzen geschreven, met veel emotie
en tranen. Het dooven van de zon.’ (Geciteerd naar Van Eeden 1954, p. 14.)
Spengler 1927, pp. 538-540.
Als andere relevante bijbelpassages in dit verband noem ik: Joël.: 2:10 ‘De Zon en de maan
worden zwart’; Joël. 3:15 ‘De Zon en de maan zijn zwart geworden.’; Matth. 24:29 en Mark.
13:24 ‘zal de Zon verduisterd worden’; Luk. 23:45 ‘En de zon werd verduisterd’. (Alle geciteerd
naar de Statenvertaling.)
Koster 1903, p. 267.
In de Openbaring van Johannes komt geen griffioen voor, wel een verbeelding van een
zonsverduistering: ‘[...] en ziet, daar werd een groote aardbeving; en de zon werd zwart als een
haren zak, en de maan werd als bloed.’ (6.12)
Beer situeert de impact van deze mythisch gekleurde belangstelling voor de zon tussen 1847,
het verschijningsjaar van Helmholtz's Über die Erhaltung der Kraft en 1915, het jaar waarop het
laatste deel van Frazers The golden Bough uitkwam. (Beer 1996, p. 226)
De Bijbel bevat talrijke passages waarin de zon gepresenteerd wordt als het allerhoogste,
symbool van God, zoals: ‘God, de Heere, is eene Zon en een Schild. (Ps. 84:12); ‘Zijn aangezicht
blonk gelijk de Zon’ (Matth. 17:2). Ook het boeddhisme en de theosofie (die sterk door het
boeddhisme werd beïnvloed) kennen aan de zon een belangrijke waarde toe als symbool van
goddelijke wijsheid en kennis.
Bullen 1989, pp. 1-11.
Over Couperus' biografie zie: Bastet 1987. Over Couperus' relatie tot het gnosticisme en de
theosofie zie: Popma 1968; Klein 2000, i.h.b. Hoofdstuk 4, pp. 95-107.
Couperus 1989a.
Couperus 1989a, p. 68.
Couperus 1989a, p. 116.
‘Onder den Boeddha’. In: Couperus 1989c, pp. 552-559; citaat: p. 557.
Over Couperus en Nietzsche zie: Klein 2000, pp. 109-147.
Blavatsky 1907-1908.
‘Maar afgezien daarvan [de vraag waarom er zo weinig andere dode planeten zijn, M.K.] moet
men indachtig zijn dat het denkbeeld van het opraken der in ons klein zonnestelsel aanwezige
“omzetbare energie”, geheel en al berust op de onware voorstelling van een “witgloeiend heete
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zon” die onophoudelijk hare warmte door uitstraling in de ruimte verliest zonder dat deze weder
aangevuld wordt. Wij antwoorden hierop dat de natuur afloopt en van het objectieve gebied
verdwijnt, maar slechts om na zekeren tijd van rust weder uit het subjectieve gebied te voorschijn
te treden en opnieuw opwaarts te stijgen. Onze Kosmos en onze Natuur zullen afloopen, maar
zij zullen na elk pralaya weder te voorschijn treden op een meer volmaakt gebied.’ In Blavatsky
1907, deel I p. 208.
Herman Gorter 1977, p. 11.
Van Eeden 1979a, pp. 1-111, citaat: pp. 37-38; Van Eeden 1979b, pp. 16, 17, 19.
Knuttel-Fabius 1905.
Metz-Koning 1924, pp. 52, 65.
Metz-Koning 1905, p. 116.
Andere bijbelplaatsen waarin verwezen wordt naar God als naar Licht:
Gen. 1:3 ‘Daar zij Licht! en daar werd Licht.’; Job. 3:16 ‘die het Licht niet gezien hebben.’; Job.
24:16 ‘Zij kennen het Licht niet’; Ps. 27:1 ‘De Heere is mijn Licht en mijn Heil’; Ps. 36:10 ‘In uw
Licht zien wij het Licht.’; Ps. 43:3 ‘Zend uw Licht en uw Waarheid’; Jes. 60:1 ‘word verlicht: want
uw Licht komt’; Da. 2:22 ‘het Licht woont bij Hem.’; Mich. 7:8 ‘Zal de Heere mij een Licht zijn.’;
Matth. 5:14 ‘Gij zijt het Licht der wereld.’; Hand. 26:13 ‘Een Licht boven den glans der zon.’
Voor de zonnesymboliek in boeddhisme en theosofie zie o.m.: Van Vledder 2000, i.h.b., pp.
43-44; Blavatsky 1907-1908; Leadbetter 1902.
Feith [1909].
Knuttel-Fabius 1905, p. 127.
Schimmel 1898, p. 106.
Lapidoth-Swarth [1902], p. 130.
Gorter 2002, p. 25.
Couperus 1989b, p. 58.
Van Eeden 1954, 73.
Een heel sterke zonnecultus vinden vinden we rond 1900 in Duitsland.
‘Vigorous interchange of ideas and concerns between scientists and literary writers should not
lead us to expect thorough-going and sustained congruity. We may be misled if we value, or
seek, a systematic representation of scientific ideas in works of literature. We are far more likely
to find a fugitive insight or generalised acceptance.’ (Beer 1990, 798) ‘We must not look for intact
ideas being transferred from setting to setting; ideas rarely remain intact when they change
context. Instead, we need to study how ideas are re-imagined in response to other needs and
to the thickness - in Geertz's term - of enquiry and debate elsewhere. We need also to be aware
of the enertia of old thoughts to which new ideas can have been accommodated. deepest habits
of mind often leave only slight traces on the surface of writing. We need to look as much as
movements across from sentence to sentence as at what is contained within any single sentence,
and to watch how substantive theories become metaphores in another field. Nor should we forget
how how far our acts of interpretation are powered and bound by shared needs in our own
culture.’ (Beer, 1996, p. 228)
Hartelijk dank ik Frans Ruiter die mij erop attent maakte dat ook in de huidige postmodernistische
literatuur het begrip ‘entropie’ een rol speelt.
Sparnaay 2002, p. 144.
De implementatie van de term ‘entropie’ in de informatica, heeft waarschijnlijk in hoge mate
bijgedragen aan de populariteit van dit begrip in onze kunst en cultuur nu. Binnen de informatica
wordt de term gebruikt ter aanduiding van de maat van wanorde in een systeem.
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‘De economie leert U’
Nieuwe Zakelijkheid en wetenschap
Ralf Grüttemeier
Een bekend probleem van stromingsconcepten is dat een afbakening op basis van
vermeende kenmerken in het meest gunstige geval een cirkelredenering oplevert
- wat als kenmerken van stroming x worden beschouwd heeft men uit teksten afgeleid
die men tot de stroming x rekent - of in het meest ongunstige normatieve uitspraken
die meer over de opvattingen van de literatuurbeschouwer zeggen dan over de
stroming in kwestie. Om toch groepen teksten dusdanig van elkaar te kunnen
onderscheiden dat de resultaten te bekritiseren zijn, moet men voor een andere
weg kiezen. Een alternatief is om teksten aan de hand van bepaalde criteria te
onderzoeken. Dit is voor de tijd rond 1900 bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik
1
van het type metaforen en de functie daarvan gedaan. In het vervolg zal een
soortgelijke poging worden ondernomen aan de hand van de relatie tussen literatuur
en wetenschap.
Als opstap kan het cultuuranthropologische onderzoek van Helmut Lethen dienen.
Lethen beschouwt in Verhaltenslehren der Kälte de Neue Sachlichkeit als ommekeer
binnen de parameters ‘Kultur’ tegenover ‘Zivilisation’. Terwijl het in Duitsland
dominerende begrip van cultuur zich juist kenmerkte door de afbakening van het
domein van de geest en de kunst tegenover dat van techniek en economie,
oriënteerde de Neue Sachlichkeit zich volgens Lethen (1994, 30v.) aan de opvatting
van civilisatie uit de Franse en Engelse traditie. Daar omvat het begrip civilisatie
wel degelijk techniek en harde wetenschappen. Tegen de geschetste achtergrond
lijkt het aannemelijk dat ook de Nederlandse Nieuwe Zakelijkheid - immers een
leenvertaling van Neue Sachlichkeit - een grote rol aan de wetenschap zal toekennen.
In het vervolg zal ik eerst naar de opvatting over wetenschap kijken, voor zover
die uit de romans die over het algemeen tot de Nieuwe Zakelijkheid worden gerekend
- in eerste instantie romans uit de jaren dertig van Jef Last, M. Revis, Ben Stroman
en W.A. Wagener - en uit literatuurbeschouwelijke teksten uit deze kringen kan
worden gereconstrueerd (1.). Daarna zal de specifieke omgang met wetenschap in
de romans worden onderzocht, waarbij het mij vooral om expliciete en impliciete
2
verwijzingen naar wetenschap en wetenschappelijke procédés te doen is (2.). Ver-
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volgens zal het gaan over de functie die aan deze verwijzingen kan worden
toegekend (3.). Uiteindelijk zullen de resultaten van het onderzoek aan de
vraagstelling worden teruggekoppeld (4.): wat levert het criterium ‘literatuur en
wetenschap’ bij de literairhistorische plaatsing van de hier onderzochte teksten op?

1. Het nieuw-zakelijke beeld van wetenschap
Wie op zoek gaat naar het beeld van wetenschap in romans als Partij Remise (1933)
3

en Zuiderzee (1934) van Jef Last, 8.100.000 m zand (1932), Gelakte hersens
(1934) en Zaharoff (1938) van M. Revis, Stad (1932) van Ben Stroman, en Sjanghai
(1933) van W.A. Wagener, of in poëticale teksten van de genoemde schrijvers,
houdt in eerste instantie maar weinig aantekingen over. De auteurs brengen
wetenschap alleen terloops ter sprake, zowel binnen als ook buiten hun romans.
Dat geldt ook voor iemand als Constant van Wessem, wiens poëticale
beschouwingen vaak als blauwdruk voor het nieuw-zakelijke proza worden gezien
(vgl. Goedegebuure 1992 en 1999). In Van Wessems (1932, 1027v.) opstel ‘De “vie
romancée”’ bakent hij het biografische werk van de literaire schrijver ten principale
af van dat van de wetenschapper. Terwijl de literaire biograaf gedreven wordt door
het inzicht dat ieder leven zijn eigen ritme heeft en zijn verhaal aan dat individuele
ritme aanpast, zweert ‘de wetenschappelijke biograaf [...] bij één enkele manier, de
wetenschappelijke en gedocumenteerde’. Een dergelijk onderwerpen van het object
aan de alleenheerschappij van de methode zou in de literatuur daarentegen niet
mogelijk zijn. Volgens Van Wessem is het daar eerder andersom: de schrijver moet
beseffen ‘dat ook de concreta een eigen taal spreken’, waardoor het verhaal kan
beginnen ‘langs zijn eigen lijnen te loopen’ (Van Wessem 1930, 8). Zoveel is duidelijk:
literatuur en wetenschap kunnen hetzelfde object hebben, maar hun omgang
daarmee verschilt grondig van elkaar.
Een eveneens terloopse opmerking die een principiële scheiding tussen literatuur
en wetenschap te zien geeft, treft men in een van de literatuurkritieken van M. Revis
aan. Voor het feit dat Willem Elsschots Kaas de bewondering van Revis heeft en
Spiegeltje van Ina Boudier-Bakker niet, geeft hij zelf de volgende verklaring:
En dit komt, omdat de schrijfster niet werkelijk verwonderd is geweest.
Verwondering is de oorsprong van alle wetenschap, maar zij is het ook
voor de kunst. De kunst begint met ademlooze verbazing om wat er
geschiedt: het geluid van een menschelijke stem kan zoo worden, dat
anderen gaan luisteren, dat een heele zaal luistert, een uur lang. (Revis
1934, 93)
De gemeenschappelijke oorsprong van wetenschap en kunst mag dan de
3
verwondering zijn , maar veel verder lijken de overeenkomsten niet te gaan. In het
3

verlengde van deze overwegingen ligt dat wat in Revis' roman 8.100.000 m zand
onder verwijzing naar Balzac ‘de gave het tweede gezicht’ wordt genoemd. Die
zouden ‘on-
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dernemers’ met ‘kunstenaars, staatslieden en geleerden’ gemeen hebben. Bedoeld
wordt daarmee blijkbaar zoiets als het vermogen vanuit de alledaagse dingen naar
een abstracter plan te kunnen doorstoten: ‘Hoevelen hebben een appel zien vallen?
Eerst Newton vond de wet van de zwaartekracht.’ (zand, 8) Ook al is de oorsprong
van bekwaam handelen op het gebied van wetenschap en kunst dezelfde, er spreekt
uit deze roman weinig bewondering voor de wetenschap, tenminste niet voor de
geïnstitutionaliseerde vorm ervan. Nadat de verteller de schrijnende armoede onder
dagloners in de 19e eeuw aan de kaak heeft gesteld, gaat hij ironisch verder, dat
alles wel op zijn poten terecht zal komen: ‘Alleen maar een beetje geduld, en vooral
filosofisch begrip. De professoren kijken diepzinnig en geven college over de
evolutie.’ (zand, 10) Wat er precies mis is met de ‘arme professor der evolutie’ (zand,
17) en zijn collegae wordt niet duidelijk, maar dat de belangrijkste dingen - waaronder
sociale problemen - langs hun heen gaan, zou men hieruit wèl mogen afleiden.
Ook in W.A. Wageners roman Sjanghai is de wetenschap beslist niet de baken
waarmee voor de romanauteurs de weg wordt uitgezet. Het begin van zijn roman
lijkt op het eerste gezicht iets anders te willen suggereren: ‘Van twee planeten staat
wetenschappelijk vast, dat de atmosfeer er geschikt is voor de ontwikkeling van een
menschenras. Eén ervan is Mars. De tweede heet Gea.’ (Sjanghai, 5) Los van de
vraag of dit met betrekking tot de atmosfeer op Mars in 1933 wetenschappelijk wel
vaststond, lijkt deze verwijzing naar de wetenschap er in het vervolg helemaal niet
meer toe te doen. Uitgaande van deze zinnen meanderen de associaties van de
verteller via het ontbreken van een ‘bruikbaren naam’ voor onze eigen planeet naar
een vergelijking van de aarde met een levend organisme: ‘In haar warme oksels,
de steden, functionneeren de poriën: kleine kiosken, die het nieuws van de dag
uitzweeten’ (Sjanghai, 7). De opstap via de atmosfeer op Mars en aarde lijkt vooral
de functie te hebben gehad om voldoende afstand te nemen, zodat een
vervreemdende blik op de aarde kan worden geworpen - en de schrijver werkt dat
vervolgens metaforisch uit. Welke opvatting de schrijver over wetenschap heeft, is
hieruit niet af te leiden - maar erg veel belang lijkt hij er niet aan te hechten.
Een iets duidelijker beeld krijgt men op een andere plek in Sjanghai, waar de
auteur van het Geographisch Woordenboek der Geheele Aarde, J. Kramers Jzn.,
‘onwetenschappelijke lichtvaardigheid’ wordt verweten (Sjanghai, 36). De schijnbare
onderbouwing van dit verwijt lijkt echter verdacht veel op ‘close misreading’ (vgl.
Grüttemeier 1995, 140vv.). De vermeende doodsteek brengt de verteller aan zijn
tegenstander met behulp van lange citaten uit het Nederlandse ambtenarenrecht
toe. Deze citaten lijken de autoriteit en het gelijk van de favoriet van de verteller
definitief te moeten bewijzen: ‘O zoo. De heer Kramers zal zich na dit niet zoo licht
meer aan een Geographisch Woordenboek wagen!’ (Sjanghai, 38) Het gaat
vermoedelijk te ver om hierin een polemiek tegen wetenschappelijke polemieken
te zien, maar wat er beslist niet uit af te leiden valt is bewondering voor en literaire
oriëntatie op de wetenschap.
De tot de Nieuwe Zakelijkheid gerekende schrijvers bieden dus nauwelijks ma-
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teriaal om een helder beeld van hun opvattingen over wetenschap te schetsen.
Uitgaande van een mogelijke gemeenschappelijke anthropologische oorsprong van
wetenschap en kunst respectievelijk literatuur, lijkt de principiële scheiding tussen
wetenschappelijke en literaire activiteiten voor Revis en de zijnen vast te staan.
Vanwege de smalle basis van deze uitspraken, loont het de moeite om ook F.
Bordewijks romans en literaire kritieken uit deze tijd nader te bekijken. Bordewijks
relatie met de Nieuwe Zakelijkheid is het onderwerp van een aanhoudend debat,
waarbij zowel overeenkomsten als ook verschillen tussen Blokken (1931), Knorrende
beesten (1933) en Bint (1934) enerzijds en de hierboven genoemde romans
anderzijds aantoonbaar zijn (vgl. Grüttemeier 1999). Hoe zit het met het beeld van
de wetenschap bij Bordewijk?
Het meest expliciet is in dit opzicht Bint, waarin De Bree aan een proefschrift over
Anna Maria van Schuurman werkt. Na een jaar als invaller op de school van Bint
kiest De Bree echter tegen de wetenschap en vóór het werk als leraar. Hij heeft de
inleiding van zijn proefschrift in wording herlezen en vindt haar ‘onbenullig’ en de
goede gedachten ‘gebrekkig gezegd’: ‘Als hij jazz kon schrijven in proza, dan zou
het gaan. De wetenschap in het rhythme van de jazz.’ (Bint, 118) Maar dat is voor
De Bree niet weggelegd: ‘Het beste wat hij had was zijn wil, een sterke wil in het
gedrongen lichaam, een wil niet tot bespiegelen, maar tot maatschappelijke actie.
In een amerijtje purgeerde hij den lintworm.’ (Bint, 118v.) De lintworm is in dit geval
zijn wetenschappelijke ambitie waarvan hij afstand doet, tenminste: tijdelijk. Met
deze keuze is De Bree in overeenstemming met het programma van de
schooldirecteur Bint: ‘Ik wil een kweek van reuzen kweeken, niet wetenschappelijk,
maar maatschappelijk.’ (Bint, 55) Los van de omstreden vraag hoe Bordewijk
tegenover de tucht op de school van Bint stond, zijn er geen indicaties in de tekst
dat Bints en De Brees afkeer van de wetenschap zou worden bekritiseerd. Ook het
object van De Brees onderzoek, Anna Maria van Schuurman, heeft in de 17e eeuw
immers tegen de wereld van de geleerde vrouw en vóór haar geloofsovertuiging
gekozen (vgl. De Baar, 1992). In Bordewijks literaire kritieken wordt de relatie tussen
literatuur en wetenschap, voor zover ik kan zien, nergens uitgebreid aan de orde
4
gesteld.
Het hier geschetste beeld wordt bevestigd wanneer men de Neue Sachlichkeit
in Duitsland erbij betrekt. Ook daar zijn geen principiële standpuntbepalingen ten
opzichte van wetenschap te vinden. De recent verschenen monografie van Sabina
Becker Neue Sachlichkeit geeft in een tweede deel op 439 bladzijden extern-poëticale
‘Quellen und Dokumente’. Daarin is ‘Wissenschaft’ weliswaar als trefwoord in een
bijna twintig bladzijden tellend register opgenomen, maar met welgeteld acht
verwijzingen. Als men die verwijzingen natrekt, dan levert dat eveneens alleen maar
terloopse opmerkingen op. Waar Revis de verwondering en het ‘tweede gezicht’
als gemeenschappelijk uitgangspunt van kunstenaar en wetenschapper ziet, vindt
men bij Döblin een variant op deze gedachte wat het doel van beide betreft. In
Döblins ‘Bekenntnis zum Naturalismus’ uit 1920 kan men lezen: ‘Ich will nicht mich,
sondern die Welt erobern. Mich an ihr bereichern, Bresche schlagen in ihre Geheim-
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nisse: darin unterscheide ich mich nicht vom Wissenschaftler.’ Maar dat neemt niet
weg, dat wetenschap en kunst verder weinig gemeenschappelijk hebben. Zo stelt
Alfred Döblin in 1923:
Die Künstler jeder Gattung müssen die Geisteswissenschaften wegwerfen
und sich der Natur zuwenden. - Ich sage: Natur und nicht
Naturwissenschaft. Denn die ist zum großen Teil noch selbst
Geisteswissenschaft und die Natur muß erst entdeckt werden. Die
Naturwissenschaftler mit ihrem großartigen Besitz wissen gar nicht, was
sie in Händen haben. Wir stehen vor einer Wende des Denkens. (cit.
Becker 2000, II:94)
De schrijver Döblin had blijkbaar geen minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte
van de wetenschappelijk gevormde arts Döblin: het is duidelijk dat ook Döblin - net
zoals Revis - de wetenschap niet als leidraad voor de literatuur beschouwt. Dat
geldt eveneens voor Lion Feuchtwanger die over de historische roman in 1931
vergelijkbare opvattingen erop na houdt als Constant van Wessem over de vie
romancée: ‘Ich will Ihnen etwas sagen: die exakte Wissenschaft und der historische
Roman haben nichts miteinander zu schaffen.’ (cit. Becker 2000, II:144) Een klein
jaar later stelt Feuchtwanger meer principieel:
Wer verkündet, der heutige Roman strebe an, den Leser über äußere
Tatbestände, soziologische und psychologische Fragen zu informieren,
wer das verkündet, der ist ein Schwindler. Der heutige Roman überläßt
das mit der gleichen Seelenruhe wie der frühere der Wissenschaft und
dem Bericht des guten Reporters. (cit. Becker 2000, II:147)
Deze stellige afbakening ten opzichte van wetenschap lijken degenen die door
Becker bij de Neue Sachlichkeit worden ondergebracht overigens te delen met een
van hun belangrijkste tegenstanders, Georg Lukács. In zijn opstel ‘Reportage oder
Gestaltung’, waarin hij op een aantal schrijvers van de Neue Sachlichkeit onder de
noemer ‘Reportageroman’ mikt, erkent hij dat deze schrijvers ‘wie die Publizistik im
allgemeinen, vorwiegend mit den Methoden der Wissenschaft’ zouden werken. Aan
dat wat literatuur uitmaakt, ‘Gestaltung’, zouden zij niet toekomen (cit. Becker 2000,
II:366). Voor- en tegenstanders van de Neue Sachlichkeit zijn het er dus over eens
dat wetenschap en literatuur twee gescheiden domeinen zijn en dat de wetenschap
voor de literatuur weinig heeft te bieden - alleen over de vraag aan welke kant van
de grens de teksten van de Neue Sachlichkeit moeten worden ondergebracht, kan
men blijkbaar twisten.
Dat beeld behoeft geen correctie wanneer men in de primaire teksten zelf gaat
kijken. Zo heeft Helmut Lethen in een van de sleutelteksten van de Duitse Neue
Sachlichkeit, Erich Kästners Fabian (1931) een - met die van W.A. Wagener
vergelijkbare - lage dunk van de wetenschappen aangetroffen. Volgens hem laat
Kästner in zijn roman ‘die Vergeudung von intellektueller Arbeitskraft in gewissen
akademischen Disziplinen’ zien - de germanist Fabian is gepromoveerd op ‘Stottern
bei
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Heinrich von Kleist’. Dat Lethen, in navolging van Max Horkheimer, in die lage dunk
de opvatting herkent dat wetenschap in het kapitalisme ‘eines der zahlreichen
Elemente des gesellschaftlichen Reichtums, der seine Bestimmung nicht erfüllt’ zou
zijn, is echter alleen vanuit marxistische premissen plausibel (vgl. Lethen 1975,
153). Gezien het bovenstaande ligt het meer voor de hand de weinig vleiende
presentatie van academici in Fabian in verband te brengen met het geschetste
zelfbewustzijn wat betreft de status van literatuur. De literatuur in de kringen van de
Neue Sachlichkeit en de Nieuwe Zakelijkheid lijkt de wetenschap in ieder geval niet
als gids nodig te hebben. In welke vorm dan wel?

2. Specifieke relaties tussen Nieuwe Zakelijkheid en wetenschap
Ook al wordt de visie op de wetenschap in de hier onderzochte teksten nauwelijks
gethematiseerd en ook al lijkt men in kringen rond de Nieuwe Zakelijkheid uit te
gaan van een principiële scheiding tussen wetenschap en literatuur wat betreft
functie en doel, dan nog bieden de teksten een aantal expliciete en impliciete
verwijzingen naar specifieke wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke
3

procédés. Exemplarisch is in dit opzicht het begin van 8.100.000 m zand:
De arbeidende klasse in Nederland, door I.J. Brugmans. Hoofdstuk 1,
paragraaf 3: de eerste stoommachine werd hier in 1800 geconstateerd.
Dat was 19 jaar nadat Watt zijn uitvinding voor de practijk had bruikbaar
gemaakt. Negentien jaar! Idem, paragraaf 6, onder g: in Nederland is tot
'70 nog de patriarchale verhouding van meester tegenover gezel; van
staking of vakvereeniging is geen sprake. (zand, 7)
Om te beginnen valt op dat in een roman gebruik wordt gemaakt van een
gedetailleerde bronvermelding, zo te zien ter controle van de gegeven informatie
uit de aangehaalde bron. Deze expliciete bronvermelding komt ook op een tweede
3

plek in 8.100.000 m zand voor, waar een lang citaat uit een beursgids wordt voorzien
van de vindplaats. In dat verband worden nog wel twee titels van beursgidsen
genoemd: de ‘Handleiding voor effecten’ en de ‘Gids voor het beurswezen’ (zand,
28), inclusief de bladzijden (‘pagina 1392 in de Handleiding en pagina 1401 in de
Gids’; ibid.). Hetzelfde formele procédé treft men ook in Wageners Sjanghai aan,
rond de hierboven reeds vermelde polemiek van de verteller tegen uitspraken uit
Kramers Geographisch woordenboek, waarbij ook uitgever en jaar van uitgave van
verschillende boeken en de betreffende bladzijde van een tijdschrift worden vermeld
(vgl. Sjanghai, 34vv.). De parafrasen of citaten worden op deze plaatsen volgens
wetenschappelijke conventies en met het oog op controleerbaarheid gemarkeerd.
Dat is op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met de hierboven geschetste
zelfbewuste scheiding tussen literatuur en wetenschap, ook al blijkt dat controleerbare
citeren of parafraseren maar incidenteel te gebeuren. In Stromans Stad of Lasts
Partij Remise
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en Zuiderzee - laat staan bij Bordewijk - komt de bronvermelding volgens
wetenschappelijke conventies niet voor.
Aan de verwondering over een dergelijk procédé op enkele plekken bij Wagener
en Revis kan nog een ander element worden toegevoegd. Bij controle van de
verwijzing naar Brugmans blijkt, dat het hier om een bestaand boek gaat, waarvan
de volledige titel luidt: De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw
(1830-1870), 's-Gravenhage, 1925. De controleerbaarheid leidt overigens ook bij
Wagener naar bestaande titels, waaruit men zou kunnen afleiden, dat het Revis en
Wagener niet alleen om het incidentele verwerken van wetenschappelijk procédés
te doen is (suggestie van controleerbare bronnen), maar ook daadwerkelijk om het
verwerken van wetenschappelijke feiten.
Als men binnen het geschetste kader probeert om een duidelijker beeld van de
favoriete wetenschappelijke disciplines van de nieuw-zakelijke schrijvers te verkrijgen,
dan is dat beeld vanwege de schaarse bronnen niet scherp. Een deel van de
verwijzingen naar wetenschap wordt gevormd door niet al te specifieke algemene
kennis. Er wordt verwezen naar Newtons wet van de zwaartekracht in de hierboven
aangehaalde context van het ‘tweede gezicht’ alsmede naar ‘evolutie’ (vgl. zand,
2

8, 10, 14 en 17), naar Galileos valwet (‘s= ½gt ’) in Lasts Zuiderzee (263) in verband
met de uitwateringssluizen van het IJsselmeer, of, zoals gezien, naar geografische
naslagwerken en encyclopedieën (vgl. Sjanghai, 34vv.). Verwijzingen naar recent
natuurwetenschappelijk onderzoek ontbreken ten enenmale. Weliswaar is Bordewijks
Blokken opgedragen ‘Aan S.M. Eisenstein en A. Einstein, filmcomponist en wijsgeer,
meesters der verschrikking’, maar de natuurwetenschapper Einstein en zijn
wetenschappelijke revolutie spelen in de roman geen enkele rol. Dat blijkt reeds uit
de aanduiding van Einstein als ‘wijsgeer’ en ‘meester der verschrikking’. De naam
van Einstein die in het brede debat present was (vgl. Könneker 2002) wordt zo als
het ware ontwetenschappelijkt. De enige uitzondering in dit verband is 8.100.000
3

m zand. Het boek van Brugmans uit het citaat van hierboven blijkt een sociologisch
standaardwerk te zijn, dat reeds 1929 aan zijn tweede oplage toe was en tot 1978
elf keer werd herdrukt. Op het gebied van de sociologie kijkt Revis wel naar recent
wetenschappelijk onderzoek.
Daar zou men nog aan kunnen toevoegen dat dat mogelijkerwijs ook voor de
economie geldt, al blijft daar de wetenschappelijke dimensie impliciet. Wel is er
zonder meer een positieve waardering van economische inzichten en wetten uit de
roman af te leiden. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de groeigeschiedenis van de
Nederlandse Zandexploitatie Maatschappij uitvoerig met statistieken en economische
feiten wordt gestaafd. Op sommige plekken wordt die instemming ook met zoveel
woorden beleden, zoals in de volgende interpretatie van statistieke gegevens: ‘De
economie leert U van de industrieele revolutie, die arbeid vervangt door machines.
Welnu, ge ziet het hierboven. De stijging der arbeiders gaat minder snel dan die
van het bedrijfsresultaat. Er zijn machines gekomen!’ (zand, 36) Niet alleen Revis
hecht belang aan economisch-sociologische feiten en het inlassen van statistieken
in zijn

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

303
roman. Ook in Lasts Zuiderzee (265) wordt bijvoorbeeld een hele bladzijde lang de
lectuur van het maandschrift van het Centraal Bureau voor Statistiek weergegeven
en in Stromans Stad valt op een montage van flarden uit een radiopreek en stukjes
uit een studieboek over de splitsing der kapitaalrekening: ‘Bij het opmaken der
balans moet men dan ook ter bepaling van het eindkapitaal, dat in het credit der
balans moet opgenomen worden, de drie rekeningen als één geheel beschouwen’
(Stad, 85v.). Maar directe verwijzingen naar wetenschap zijn meer dan schaars,
zodat het verwijzen naar recent sociologisch onderzoek bij Revis op zich komt te
staan - zij het dan ook op een zeer prominente plek, te weten aan het begin van
zijn roman.

3. De poëticale functie van wetenschap in de Nieuwe Zakelijkheid
Wetenschappelijke feiten en wetenschappelijke procédés zoals het controleerbare
vermelden van bronnen spelen geen al te opvallende rol in de hier onderzochte
romans. Dat het daarbij om wetenschappelijke feiten gaat is zo te zien van
ondergeschikt belang, als het maar op gedocumenteerde werkelijkheid lijkt. Zo
blijken de twee beursgidsen van Revis bijvoorbeeld niet te bestaan. Daar komt nog
bij dat feiten en de suggestie van feitelijkheid op grote schaal in de romans zijn
verwerkt. Ook de spreiding, die van historische, geografische, economische,
technische en politieke feiten tot aan literaire, literairhistorische en religieuze feiten
5
loopt, is enorm. Deze oriëntatie ligt ten grondslag aan alle hier bekeken romans.
6
Maar vergeleken met bijvoorbeeld de rol van de de krant valt de rol van de
wetenschap in het niet.
Dat is het duidelijkst in Sjanghai waar veelvuldig expliciet naar kranten en het
wereldnieuws rond de Sjanghai-crisis in 1932 wordt verwezen. Kranten spelen
verder ook een eminente rol in Zuiderzee en Partij Remise, naast allerlei politieke
brochuren en boeken die daar ook worden verwerkt. Hetzelfde gaat op voor Ben
Stromans roman Stad die in hoge mate authentiek blijkt te zijn bij de weergave van
gebeurtenissen anno 1926 zoals die in de lokale Rotterdamse pers hun neerslag
3

hebben gevonden (vgl. Goedegebuure 1992, 68). In 8.100.000 m zand is de krant
van minder belang. De gedocumenteerde basis van deze roman bestaat vooral uit
het door C.K. Elout in 1930 uitgegeven Gedenkboek ter gelegenheid van het zilveren
jubileum der Amsterdamsche Ballast-Maatschappij. Dit boek vormt als het ware het
geraamte van de handeling zonder dat er ergens expliciet naar wordt verwezen de namen en de concrete cijfers werden dan ook veranderd (vgl. Grüttemeier 2000,
144vv.). Het veelvuldige gebruik van cijfermateriaal in alle hier genoemde teksten
3

- het duidelijkst in de titel van 8.100.000 m zand - versterkt de suggestie van
feitelijkheid nog eens. Maar de wetenschappelijke kennis blijkt uiteindelijk maar een
heel klein deel van de totale berg van feiten uit te maken, die in de hier besproken
romans wordt beklommen. In Gelakte hersens wordt zo voornamelijk de biografie
van Ford gevolgd en is wetenschap alleen als toegepaste wetenschap van interesse
voor zover technische uitvindingen aan de zegetocht van Ford ten grondslag liggen.
Zo
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bekeken, blijkt de wetenschap in de romans maar een bouwsteen in de muur van
kwantificeerbare en gedocumenteerde feiten - en beslist niet de grootste.
Het antwoord op de vraag naar de poëticale functie van de verwijzingen naar
wetenschap komt dan ook neer op de vraag naar de poëticale functie van al die
feiten in de romans. Om te beginnen geeft de vertelinstantie in een aantal romans
3

suggesties waar het antwoord op die vraag moet worden gezocht. In 8.100.000 m
zand bijvoorbeeld laat de auctoriale verteller er weinig twijfel aan hoe hij er over
denkt. Zo valt er over de latere directeur van de Nederlandse Zandexploitatie
Maatschappij en zijn vrouw te lezen:
Suzanna en Kees van Dool kregen elkaander lief, eenvoudigweg lief, en
het was een liefde voor het leven, die zoo hecht woont in je hart als je
eigen vleesch je lichaam is. Meer, o lezer, zal ik hierover niet zeggen,
want de titel van dit geschrift luidt: 8.100.000 M3 zand. (zand, 18)

Het gaat om feiten - in dit geval economische feiten die in cijfers zijn uit te drukken
- en niet om liefde en gevoelens, lijkt de verteller te willen zeggen. In dat opzicht is
hij het roerend eens met de verteller in Sjanghai, die in verband met de voorstelling
van een personage opmerkt: ‘Maar wat doet het er toe, of Cornelia Schuurmans,
geboren uit Charlotte Josephine den Braber, maagd is of niet. Het gaat hier om de
dingen, die in Sjanghai op handen zijn.’ (Sjanghai, 30) De individuen en hun
gevoelens zijn van ondergeschikt belang in deze boeken - en dat niet alleen volgens
de verteller, zoals ook het motto van Stad te zien geeft: ‘This is not a marriage-story’.
Vanuit dit perspectief zijn de verwijzingen naar feiten en daarmee ook de verwijzingen
naar wetenschap vooral een wapen om zich tegen een bepaald soort literatuur te
keren. De aan de romans van Last, Revis, Stroman en Wagener ten grondslag
liggende literatuuropvatting moet het niet hebben van het expliciet en uitgebreid
weergeven van het gevoels- en gedachtenleven van personages - dat zou men
overigens ook met betrekking tot Bordewijk kunnen zeggen. Wat zij daavoor in de
plaats stellen, is (anders dan Bordewijk) de suggestie van gedocumenteerde feiten
- en daartoe kan ook de wetenschap bijdragen.
Dat wordt bevestigd door poëticale uitspraken buiten de romans om die over het
algemeen met de literatuuropvatting van de Nieuwe Zakelijkheid in verband worden
gebracht (vgl. Anten 1982). Zo had Constant van Wessem in zijn artikelserie ‘Het
moderne proza’ in 1929 geschreven:
Wij hebben ‘afstand’ tot onze gevoelens weten te nemen. Hierin
manifesteert zich onze tijd met zijn zin voor realiteit, zijn bewustzijn van
het moderne leven, zijn nuchterheid voor feitelijkheden, zijn symptoom,
dat men in de kunst ‘nieuwe zakelijkheid’ heeft genoemd. Het is een vorm
van zich weer objectief kunnen stellen tegenover het object. (Van Wessem
1929, 327v.)
Deze uitspraak lijkt een overtuigende interpretatie van de hierboven onderzochte
romans - maar dan meer dan drie jaar vóór het verschijnen ervan. Wanneer de
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romans van Last, Revis, Stroman en Wagener met een streven naar objectiviteit in
verband worden gebracht, is het zaak om daarbij niet aan de objectiviteit van de
wetenschap te denken. Het gaat veeleer om afkeer van subjectiviteit waaronder het
expliciete beschrijven van het binnenleven van mensen wordt verstaan. Bij die
andere poëticale klemtoon is ook een rol voor de wetenschap weggelegd - maar
alleen op het vlak van de vele middelen die worden gebruikt om een wereld te
schetsen die op gedocumenteerde feiten stoelt.
Een dergelijke karakterisering van de Nederlandse Nieuwe Zakelijkheid met
betrekking tot wetenschap kan men doortrekken naar de Duitse Neue Sachlichkeit.
Het duidelijkst is de overeenkomst bij Hermann von Wedderkop te zien. In een
redactioneel stuk voor zijn tijdschrift Der Querschnitt schrijft hij in 1924:
Aus dem Gerede, das nunmehr länger als ein Jahrzehnt angedauert hat,
wünschen wir endlich wieder zu den Tatsachen zurückzukommen. Wir
werden uns daher, soweit es sich für uns um wissenschaftlich feststellbare
Dinge handelt, an die Gelehrten halten, die nach den alten Methoden der
Sachlichkeit und Exaktheit verfahren. Wir möchten statt Ansichten Wissen
und Tatsachen [...]. (cit. Becker 2000, II:138)
De klemtoon op kennis en feiten is kennelijk een polemiek tegen een andere
literatuuropvatting en in het geval van de Nieuwe Zakelijkheid is een van de
3

tegenstanders het Naturalisme. Dit blijkt expliciet uit 8.100.000 m zand, waar vier
bladzijden (van de 70 in totaal!) er aan worden besteed om te polemiseren tegen
het Naturalisme of wat daarvan is geworden. Dit gebeurt door middel van lange
citaten van ‘een gevoelvol journalist’ (zand, 18), een ‘epigoon van het naturalisme’
(zand, 19), die zijn impressies bij een reis door de Ardennen op papier zet. In dat
verslag komen zinnen voor als: ‘Waar open plekken waren in het bosch, lag alleen
een loodgrijze glans over de bladeren. Donkere dennebosschen hadden zich op
heuvelkoppen samengetrokken als een hoed van haar op kale schedels’ (zand,
21v.). Het laatste woord heeft vervolgens de auctoriale verteller van de roman:
De journalist hield op, en voelde zich een ware Zola. Maar hij had de
Ardennen niet gezien. Hij begreep de Ardennen niet. De Ardennen zijn:
Belgische keien voor straten, 100, 1000, 10.000. De Ardennen waren:
getob voor van Dool, om aan geld te komen: 1000, 5000, 10.000 gulden.
De journalist liep terug langs den weg naar Rochefort, en zag de Belgische
keien niet! Hij zag dus de Ardennen niet. (zand, 23)
De polemiek richt zich hier vooral tegen de uitgebreide weergave van impressies wat daar tegenover geplaatst wordt, is de becijferbare economische werkelijkheid
en het geologische feit. Het Naturalisme wordt als achterhaald gepresenteerd - in
Stromans Stad (46, 75-78) heet dan ook een aan lager wal geraakte kroeg ‘De buik
van Parijs’, naar Zolas roman. Sjanghai van Wagener legt weliswaar geen expliciet
verband met het Naturalisme, maar ook hier wordt gepolemiseerd tegen romans

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

306
7

die het uitgebreid over de gevoelens van de hoofdpersonages hebben. Nadat Nora
in de badkamer van Archy net niet is verdronken, merkt de verteller op: ‘Het had in
dit hoofdstuk tot een climax kunnen leiden. Maar wie schrijft er nu nog romans met
een heldin!’ (Sjanghai, 53) Men zou hierin een sneer naar de Nederlandse
naturalistische roman kunnen zien, waarin immers de overgevoelige vrouwenfiguur
een belangrijke rol speelt - denk aan Eline Vere, Martha de Bruin of Mathilde uit
Een liefde (vgl. Anbeek 1982, 49vv.).

4. Literairhistorische plaatsing
Zoals gezien zijn de verwijzingen naar wetenschap in de onderhavige romans
schaars. De teksten bevatten weliswaar een ware massa aan feiten en procédé's
die feitelijkheid moeten suggereren. De rol die aan de wetenschap wordt toegekend
kan echter niet anders dan marginaal worden genoemd. Het overgrote aandeel aan
feiten blijkt van niet-wetenschappelijke signatuur te zijn, waardoor de wetenschap
tot een stem onder vele wordt. Die stemmen moeten allemaal wel blijkbaar als
authentiek herkenbaar zijn, zonder dat ze over het algemeen aan het criterium van
wetenschappelijke objectiviteit moeten voldoen. De Nieuwe Zakelijkheid heeft voor
de wetenschap nauwelijks emplooi: zij is een wapen naast vele andere in een
poëticale strijd. Daar moet nog aan worden toegevoegd dat ook het feitelijke maar
één - zij het belangrijke - dimensie van de literatuuropvatting van de hier onderzochte
auteurs is. In hun teksten staan feiten zonder meer naast metafysica en cijfers naast
een ingewikkeld systeem van metaforen - een hiërarchie is in die uitermate
heterogene wereld moeilijk te ontwaren (vgl. Grüttemeier 1995). De hier onderzochte
teksten geven daarom als het ware blijk van een dubbele relativering van de
betekenis van wetenschap: enerzijds omdat wetenschap een beperkte rol speelt
wanneer het om de feitelijkheid van de teksten gaat en anderzijds omdat die beoogde
feitelijkheid niet zonder meer als kern van de hier onderzochte teksten kan worden
beschouwd. Die feitelijkheid dient uiteindelijk ertoe om de nieuwe romans min of
meer expliciet af te zetten tegen andere literatuuropvattingen en het Naturalisme is
in dat verband kop van jut.
Wanneer men nu de expliciete afbakening van het Naturalisme en de marginale
rol voor de wetenschap in de Nieuwe Zakelijkheid naast elkaar zet, dan geeft dat
aanleiding tot het stellen van een aantal vragen. Weliswaar ligt het in de lijn der
verwachtingen dat de Nieuwe Zakelijkheid zich expliciet probeert af te zetten tegen
het Naturalisme, juist omdat in de jaren twintig van ‘Neunaturalismus’ of
8
‘Neonaturalismus’ werd gesproken (vgl. Becker 2000, I:108vv.). Wie de eigen positie
in het literaire veld wil versterken zal zich proberen te onderscheiden van
vergelijkbare literatuuropvattingen van concurrenten (vgl. Bourdieu 1993, 117v.;
Van Rees/Dorleijn 1993). Verrassend is binnen de hier gekozen vraagstelling
daarentegen dat men het verschil in het vermeend subjectieve van het Naturalisme
lijkt te zoeken en juist niet
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het principiële verschil met de naturalistische visie op wetenschap aan de orde stelt.
Het beeld van het Naturalisme wordt immers in grote mate bepaald door Emile Zolas
manifestachtige tekst Le Roman expérimental uit 1880. Daarin werd de opvatting
verdedigd dat de roman een wetenschappelijk experiment is. De leidraad vormde
Claude Bernards Introduction à l'Etude de la Médecine expérimentale uit 1865. Het
wetenschappelijke traject dat van oberservatie en analyse via hypothesevorming
en experiment naar nieuwe wetmatigheden en wetenschappelijke inzichten zou
moeten leiden, hevelde Zola over naar de roman. De roman werd zo een
wetenschappelijk experiment met mensen, of, in de woorden van Zola: ‘une formule
de la science moderne appliquée à la littérature’ (vgl. Debbaut 1989, 39vv.). Sporen
van dit opstel vindt men niet alleen in de huidige literatuurgeschiedschrijving, maar
ook in het contemporaine poëticale debat waar bijvoorbeeld in Nederland Netscher
(1885) en in Duitsland Bölsche (1887) literatuur als vorm van wetenschap zagen.
Waarom is dit nogal principiële verschil - wetenschap als doel tegenover wetenschap
als een middel onder vele - dan niet door de hier onderzochte schrijvers aan de
orde gesteld, wanneer zij zich tegen het Naturalisme wilden afzetten? Om een
mogelijke verklaring voor deze stilte te schetsen moet men dan ook de focus op
andere terreinen richten dan alleen twee groepen teksten en auteurs.
Het ontbreken van een polemiek rond de verhouding tussen literatuur en
wetenschap zou men om te beginnen in verband kunnen brengen met een
vanzelfsprekende consensus op dat punt. Polemiseren is moeilijk wanneer er geen
tegenstander is - en blijkbaar was die er rond 1930 in Nederland niet meer, wat het
denken over de relatie tussen wetenschap en literatuur betreft. Wanneer alle
deelnemers aan het literaire debat ervan uitgaan dat wetenschap en kunst twee
domeinen met eigen doelen zijn, kun je je niet profileren door te beklemtonen dat
wetenschap niet of niet meer het doel van literatuur is. Men zou het perspectief ook
kunnen omdraaien. Wanneer de graad van autonomie van het literaire veld bepaald
wordt door het vermogen om externe eisen van andere velden ondergeschikt te
maken aan interne literaire normen (vgl. Bourdieu 1993, 40), dan is tussen 1885 en
1930 in Nederland de relatie tussen literatuur en wetenschap blijkbaar grondig
veranderd. Rond 1930 lijkt literatuur door alle deelnemers aan het literaire debat
vanzelfsprekend te worden beschouwd als eigen domein met eigen conventies,
mogelijkheden en doelen waar wetenschappelijke eisen niets te zoeken hebben.
Dat laat onverlet dat ook rond 1930 wetenschap een rol kan blijven spelen in
literaire teksten en in het poëticale debat - maar alleen ondergeschikt aan literaire
normen of strategieën. Met betrekking tot dat laatste kan men zelfs van een
overkomst tussen Naturalisme en Nieuwe Zakelijkheid spreken. Zolas gebruik van
Claude Bernards visie op de medische wetenschap leverde hem immers niet alleen
de beoogde verwetenschappelijking van de literatuur op. Door zijn alliantie met
Bernard legde Zola juist een verbinding met iemand die ervoor pleitte dat de
medische discipline de status van ‘medische kunst’ achter zich zou moeten laten
om aansluiting bij de moderne experimentele wetenschapsopvattingen te vinden
(Debbaut
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1989, 39v.). Zolas hommage aan de op dat moment reeds gerespecteerde
bondgenoot heeft dan ook duidelijk een strategische dimensie in de strijd om
erkenning. Zola en zijn literatuuropvatting kunnen zo een graantje meepikken van
het bord van de moderne tijd. Mutatis mutandis zou men dat ook kunnen zeggen
van iemand als Revis, in dit geval in verband met zijn verwijzingen naar de
ontluikende wetenschapsdisciplines sociologie en economie. De wetenschappelijke
institutionalisering van de sociologie voltrekt zich in Duitsland bijvoorbeeld na de
eerste wereldoorlog, wanneer sociologische instituten onder andere in Keulen,
Heidelberg en Frankfurt worden opgericht. Deze ontwikkeling van de sociologie tot
gevestigde wetenschap was nauw verbonden met de universitaire institutionalisering
van de algemene economie rond 1900 (vgl. Frank 2002, 285). Ook hier zou men
vergelijkbare strategische motieven kunnen vermoeden als bij Zola. Revis legt een
relatie tussen zijn teksten en de moderne sociologie. Hij maakt daarmee gebruik
van wat op dat moment voor moderne wetenschap doorgaat - de opkomst van de
sociologie wordt in de wetenschapsgeschiedenis (naast de opkomst van de
psychologie) als de opvallendste verandering op het gebied van de
‘Humanwissenschaften’ rond 1900 beschouwd (vgl. Maillard/Titzmann 2002, 7v.).
Deze flirt met de sociologie en de economie krijgt meer gewicht wanneer men erbij
betrekt dat in de hier onderzochte teksten de belangstelling voor het
3

sociaal-economische niet tot incidentele verwijzingen in 8.100.000 m zand beperkt
blijft. Datgene wat in al deze romans als de werkelijke werkelijkheid naar voren wordt
3

geschoven is sociaal-economisch van aard, in 8.100.000 m zand zo goed als in
Gelakte hersens, Zaharoff, Stad, Zuiderzee, Partij Remise en Sjanghai. Het hierboven
aangehaalde citaat over wat de Ardennen echt ‘zijn’ laat dat in een notedop zien.
De literatuuropvatting van de hier behandelde auteurs kan zich ook op deze wijze
als eigentijds, op de hoogte van moderne wetenschappelijke ontwikkelingen en
vooral als anders ten opzichte van concurrerende literatuuropvattingen presenteren
- en in dat strategische opzicht onderscheiden zij zich niet van Zola en de zijnen.
Wat rond 1930 - zoals te allen tijden daarvoor en daarna - ook nog steeds kan is
dat in literaire teksten algemene en konkrete verwijzingen naar wetenschap werden
verwerkt. Dat heb ik met betrekking tot Bordewijk, Last, Revis, Stroman en Wagener
hierboven (delen 1. en 2.) laten zien. Maar specifiek voor de hier onderzochte auteurs
lijkt te zijn dat rond 1930 niemand meer op poëticaal gebied de literatuur aan
wetenschappelijk doelen ondergeschikt wilde maken.
Voor een dergelijke qualitatieve verandering met betrekking tot de relatie tussen
literatuur en wetenschap is ook elders steun te vinden. In dit verband zou men er
op kunnen wijzen dat de periode 1885-1930 samenvalt met de periode waarin de
poëtica van de Tachtigers tot in de meest afgelegen hoeken van het literaire veld
doorsijpelt (vgl. Van den Akker/ Dorleijn 2000). De klemtoon van de Tachtigers op
schoonheid en vorm, hun afkeer van literatuur met een expliciet verwoorde, al dan
niet christelijke moraal en hun klemtoon op kunst als iets van weinigen voor weinigen,
geven blijk van een opvatting van literatuur die men als autonoom ten opzichte
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van andere maatschappelijke domeinen of doelen kan beschouwen. Dat blijkt met
betrekking tot wetenschap kernachtig uit Van Deyssels antwoord op Netschers
presentatie van het Naturalisme. Terwijl Netscher de opvatting zou verdedigen dat
‘de kunst moet leiden tot de wetenschap van het leven’, is het voor Van Deyssel
1886 juist andersom: ‘de wetenschap moet leiden tot het leven van de kunst’ (Van
Deyssel 1982, 237). De zegetocht van Tachtig in de volgende decennia kan men
daarom ook zien als een inkapselen van literatuur ten opzichte van wetenschap,
waarbij de wetenschap weliswaar nog steeds de literatuur en het literaire veld kan
worden binnengehaald, maar wel op basis van een literair huishoudelijk reglement.
Zoals de opvattingen van onder anderen Zola, Netscher en Bölsche laten zien,
kon men daar in literaire kringen in Frankrijk, Nederland en Duitsland tot ongeveer
1880 nog heel anders over denken. Literatuur kon al dan niet expliciet een
wetenschappelijke functie krijgen en de schrijver kon zich als een wetenschapper
gedragen - neem bijvoorbeeld Goethe (vgl. Schöne 2002, 64v.). Daarna lijkt de
literaire verwerking van wetenschap over het algemeen alleen nog op literaire
voorwaarden mogelijk. De tegenhanger van deze vergaande verstrengeling was
dat tot ver in de 19e eeuw literaire teksten voor wetenschappers deel van hun
bewijsvoering konden uitmaken, zoals wanneer geologen Ovidius citeren (vgl. Beer
1996, 783). In het kader van de toenemende specialisering en professionalisering
kwam daar een einde aan. Het is daarom ook niet verrassend dat de revolutionaire
natuurkundige ontwikkelingen op het gebied van de relativiteitstheorie en de
quantentheorie in de contemporaine literatuur van de eerste decennia van de
twintigste eeuw zo goed als geen expliciete rol spelen (vgl. Balibar 2002) - de
specialisering en autonomisering aan beide kanten was blijkbaar op dat moment te
ver gevorderd. Aanknopingspunten voor literatuur bieden in de twintigste eeuw
eerder de mens- en geesteswetenschappen zoals sociologie en economie die op
dat moment nog maar net zijn geïnstitutionaliseerd. De romans die tot de Nieuwe
Zakelijkheid worden gerekend hebben dat laten zien - binnen de logica van het
literaire veld.
Er is echter een probleem wanneer men de hier geschetste bevindingen op
poëticaal en tekstueel vlak als indicatie voor de autonomisering van literatuur en
wetenschap tussen 1885 en 1930 in Nederland - en mogelijk ook in Frankrijk en
Duitsland - zou zien. Dat zou qua datering afwijken van wat de systeemtheoretici
als tijdstip aangeven. Volgens Bourdieu bijvoorbeeld komt de autonomie van het
literaire veld rond 1860 op gang en berijkt zij in de tweede helft van de 19e eeuw
‘its maximum autonomy’ (Bourdieu 1993, 46). Siegfried J. Schmidt plaatst het proces
van ‘Ausdifferenzierung, Institutionalisierung und Professionalisierung
wissenschaftlichen Handelns’ en het onstaan van het ‘Sozialsystem Literatur’ zelfs
in de 18e eeuw (vgl. Schmidt 1989, 219-254 et passim). Schmidt onderbouwt zijn
hypothese met behulp van uiteenlopende soorten van ‘Fortschritten’ die hij in de
loop van de 18e eeuw in allerlei wetenschapsdisciplines en in de literatuur
constateert. Het in dit artikel onderzochte materiaal toont echter dat van een duidelijke
boedelscheiding tussen wetenschap en literatuur pas in de jaren na 1900 sprake
kan zijn. Of dat als vertra-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

310
ging kan worden verklaard in een continu proces van autonomisering dat al sinds
de 18e eeuw aan de gang is of dat we hier te maken hebben met een serieus
probleem voor theorieën als die van Bourdieu en Schmidt moet vooralsnog open
blijven. Wetenschap speelt in de literatuur en de poëtica van de Nieuwe Zakelijkheid
in ieder geval een veel geringere en qualitatief andere rol dan bij een buurman van
het Naturalisme viel te verwachten.
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Eindnoten:
1 Zie m.b.t. het fin de siècle Kemperink (1997), m.b.t het interbellum Grüttemeier (1995 en 1999)
en Schürings (2003).
2 Onder impliciete verwijzingen versta ik bijvoorbeeld het gebruik van bronvermeldingen. Daarmee
wijk ik af van de terminologie die in de methodische overwegingen bij het onderzoek naar relaties
tussen literatuur en wetenschap door Christine Maillard en Michael Titzmann (vgl. 2002, pp.
7-37) wordt voorgesteld.
3 Over de wetenschapshistorische dimensie van de concepten verwondering en nieuwsgierigheid
zie Daston (2001).
4 Het persoonsregister van Bordewijks Verzameld Werk vermeldt zo goed als geen
natuurwetenschappers - Marie Curie als een van de weinige uitzonderingen komt alleen als
slachtoffer van radioactiviteit ter sprake in een voordracht over ‘De hygiëne van de arbeider in
de fabriek’ (VW XIII, 394). Ook sociologen als Durkheim, Mannheim, Weber of Brugmans worden
nergens genoemd. Wel is er een aantal verwijzingen naar Freud, Jung en Adler, maar die blijken
uiterst summier. Meer specifieke wetenschappelijke belangstelling zou men alleen met betrekking
tot historici kunnen vaststellen, bijvoorbeeld in de recensies van H.R. Trevor-Ropers De laatste
dagen van Hitler (VW XII, 171-173) of van A. Sizoos Uit de wereld van het Nieuwe Testament
((VW XII, 373-376).
5 Omdat ik dat elders uitvoerig heb laten zien, moge hier de summiere verwijzing naar Grüttemeier
1995, 122-219 volstaan.
6 Revis, Stroman en Wagener kwamen overigens als journalisten aan de kost, Last werkte
incidenteel als journalist.
7 Volgens Wolfgang Lukas (2002, 260vv.) was ‘Entindividualisierung’ de kern van het streven van
de Duitse Neue Sachlichkeit.
8 Ook de Nederlandse literatuurbeschouwing hebben die twee herhaaldelijk met elkaar in verband
gebracht. Terwijl J.A. Rispens (1938, 312) en P.J.C. de Boer (1950, 101) de Nieuwe Zakelijkheid
als een variant van het Naturalisme beschouwden, zagen P. van Aken (1979, 138) en J. Fontijn/I.
Polak (1986, 198) er eerder een doorbreking van het Naturalisme in.
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[2004/4]
Rijm en ritme in het sonnet
Ter herinnering aan Wim Bronzwaer (1936-1999)
J.J.A. Mooij
1
In algemene studies over de poëzie is er heel wat over het rijm en het ritme
geschreven, maar niet veel over hun onderling verband. Meestal werd het ritme in
verbinding met het metrum besproken en dan vaak als een variatie op het in principe
regelmatige metrum behandeld. Talrijke hoofdstukken en artikelen waren aan deze
kwestie gewijd, wat in veel gevallen al meteen uit de titel (‘Ritme en metrum’) bleek.
De verhouding van ritme en metrum eiste op die manier alle aandacht op; die van
ritme en rijm kwam niet aan de orde.
Een toonaangevend voorbeeld van deze aanpak is Wolfgang Kaysers Kleine
deutsche Versschule. Het is waar dat het ritme hier in heel algemene zin wordt
omschreven, als variatie binnen gelijkheid: ‘Variation in der Gleichheit - das ist das
Grundgesetz aller rhythmischen Schönheit’, schrijft Kayser. Men zou dus diverse
soorten van gelijkheid en variatie verwachten. Maar het constante stramien, dat hij
op het oog heeft, blijkt dat van heffingen, dalingen en cola te zijn; en hoe gevarieerd
de variaties ook zijn, het rijm wordt er niet bij betrokken. Dit is des te verrassender
omdat Kayser het ritme ziet als de culminatie van alle kenmerken van poëzie, zodat
men ook op die grond zou verwachten dat hierbij een aandeel van het rijm bij
1
voorbaat is inbegrepen. A.W. de Groot was waarschijnlijk het meest expliciet in
deze opvatting. In zijn Algemene Versleer waarschuwde hij met zoveel woorden
tegen de verwarring die zou ontstaan als men de term ritme niet slechts in relatie
tot metrische verschijnselen zou gebruiken maar ‘voor elke min of meer regelmatige
2
herhaling of periodiciteit’.
Een van de weinigen die niettemin op het verband, zelfs het intrinsieke verband,
van ritme en rijm hebben gewezen, was Wim Bronzwaer. Hij deed dat in zijn boek
Lessen in lyriek, meteen aan het begin, in de eerste paragraaf van het eerste
hoofdstuk. Hij stelt daar vast dat we bij het rijm klankherhaling in geperiodiseerde
vorm zien optreden. We weten bij zulke rijmende teksten dat zich op regelmatige
afstanden een klank zal herhalen. En dan concludeert hij: ‘Daarmee kent dergelijke
3
poëzie tegelijk ook ritme. Er is geen rijm zonder ritme, al is er wel ritme zonder rijm.’
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Bronzwaer was niet helemaal de enige. Ook in eerdere beschouwingen over poëzie
was wel eens op de betekenis van het rijm voor het ritme gewezen, soms zelfs onder
het hoofd ‘Ritme en metrum’. Albert Verwey deed dit bijvoorbeeld in zijn bekende
verhandeling van 1931. Evenals Kayser omschreef hij het ritme als een samenspel
van gelijkheid en afwisseling, maar hij hield daarbij wel rekening met een zekere
rol van het rijm. Verwey betoogde namelijk dat in gedichten als die van Gorter (Mei,
en ‘De lamp schijnt, de kamer is open’) het ritme niet meer bij uitstek door de
4
accenten gedragen wordt maar vooral door het rijm. Men kan ook denken aan het
hoofdstuk ‘Rhythm and Metre’ in het iets eerder verschenen boek van I.A. Richards,
Principles of Literary Criticism (1924). Hier wordt twee keer naar de invloed van het
rijm verwezen; niet vaak dus, maar het zijn wel de enige keren dat het rijm in het
5
hele boek ter sprake komt.
Een echte voorloper had Bronzwaer in J. Elema, die in zijn Poëtica van 1949 met
enige nadruk opmerkte dat het rijm (meer in het bijzonder het eindrijm) ritmische
betekenis heeft. Want het kan, volgens hem, de ritmische geledingen van een strofe
niet alleen verduidelijken maar bovendien, onder omstandigheden, zelfstandig
6
teweegbrengen. Van beide gevallen gaf hij een voorbeeld. Elema waagde zich
echter niet, zoals Bronzwaer, aan de algemene vaststelling dat rijm uit de aard der
zaak ritme met zich meebrengt. Juist deze vaststelling in Lessen in lyriek inspireerde
mij tot dit artikel.
Rijm genereert ritme, en dat zou moeten gelden voor alle vormen van
geperiodiseerde klankherhaling, voor alle vormen van geperiodiseerd rijm. In het
klein, en nog zonder doorlopende herhaling, doet het verschijnsel zich al voor in
zegswijzen zoals ‘wel en wee’, ‘geven en nemen’, en ‘tegen heug en meug’. Met
name dankzij het rijm wordt hier een elementair ritme gevoeld; datzelfde geldt ook
wel voor de woordgroep ‘rijm en ritme’ zélf. Maar het gaat nu natuurlijk vooral om
het effect in teksten met doorlopend rijm. Dat effect springt speciaal in het oog, denk
ik, als men let op onderlinge verschillen. Zo is bij strofische gedichten met een
vierregelig rijmschema ABAB de beweging per strofe anders dan bij gedichten met
het schema ABBA of AABB, en het gevolg is dat het ritme in zijn totaliteit anders
aanvoelt. Voor dat verschil is het rijm primair verantwoordelijk.
Maar als dit waar is, dan is het rijm niet alleen verantwoordelijk voor dit verschil,
maar ook voor een aspect van het (langademige) ritme van elk gedicht op zichzelf.
Een mooi voorbeeld in dit verband is de ritmische uitwerking van het rijmschema in
Nijhoffs gedicht ‘Het lied der dwaze bijen’. De schroefvormige of spiralende beweging,
waarover Vestdijk in De glanzende kiemcel geschreven heeft, berust voor een
7
belangrijk deel op het spiralende rijm. Het duidelijkst wordt dit alles uiteraard in
intens rijmende gedichten zoals ‘O 't ruischen van het ranke riet’ van Guido Gezelle
en meer nog ‘Iris’ van Jacques Perk, dat begint met de beroemde regels ‘Ik ben
geboren uit zonne-gloren/ En een zucht van de ziedende zee’. In zulke gedichten
wordt het ritme in hoge mate door de over elkaar heen buitelende rijmen bepaald.
En hier blijkt tevens dat het niet alleen de van tevoren verwachte
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rijmen zijn die een ritmische uitwerking hebben. Net zoals afwijkingen van het
metrische schema het ritme beïnvloeden (volgens sommigen zelfs bepalen), doen
afwijkingen van het rijmschema dat ook.
Een hardnekkig probleem bij het vaststellen van de ritmische effecten van het
rijm is natuurlijk dat rijm bijna altijd met accent gepaard gaat. Dat is deels per definitie
het geval. Men definieert rijm immers als een vorm van beklemtoonde klankherhaling;
volledig eindrijm bijvoorbeeld als de herhaling van de laatste beklemtoonde klinker
van een regel, samen met wat daar eventueel nog op volgt. Maar de hoofdzaak is
toch hoe en wanneer het rijm ervaren wordt; daarop berusten tenslotte ook deze
definities. Onbeklemtoonde klankherhaling kan soms nog wel als rijm worden
gevoeld, maar al te drastisch moet het verschil niet worden: ‘balie’ bijvoorbeeld rijmt,
zo lijkt het, niet op ‘evenknie’. Het is daarom vaak moeilijk het ritmische effect van
het rijm te scheiden van dat van dat van het metrum, althans het accent-metrum,
waar we in de meeste Westeuropese talen mee te maken hebben. Er moeten
speciale omstandigheden zijn wil het ritmische effect van het rijm evident zijn naast
of zelfs boven dat van het metrum. In Perks ‘Iris’ is dat de grote intensiteit van het
rijm. Als men (om Perks beroemde versregel nog maar eens een keertje te variëren)
‘Ik ben geboren uit zonnegloren’ vergelijkt met ‘Ik ben geboren in Wemeldinge’, dan
heeft men twee fragmenten met hetzelfde patroon van heffingen en dalingen, maar
de ritmische kracht is in het eerste geval toch wel groter dan in het tweede.
Het voorafgaande verklaart enigszins waarom het verschijnsel ‘rijm genereert
ritme’ in de poëziebeschouwing onderbelicht is gebleven. Die onderbelichting is er
zelfs verderop in Bronzwaers eigen boek, te weten in het derde hoofdstuk ‘Vers,
metrum, ritme’, waar het ritme nader wordt besproken. Ook hier wordt het ritme bij
uitstek in verhouding tot het metrum behandeld, zij het niet per se als afwijking
daarvan. Slechts heel incidenteel wordt het daar nog in verband met het rijm
gebracht, bijvoorbeeld wanneer Bronzwaer isochronie herleidt tot de herhaling van
8
heffingen of rijmen. Vlak daarop verdwijnt het rijm echter weer uit het gezichtsveld
als Bronzwaer schrijft: ‘In poëzie ontstaat ritme als een heffing zich na een
9
vastgesteld tijdsverloop herhaalt’. Het enige uitgewerkte concrete voorbeeld van
de ritmische werking van het rijm in dit hoofdstuk is ‘De schipbreuk’, een knittelvers
van De Schoolmeester. Bronzwaer laat zien hoe het metrum het daar laat afweten,
met als gevolg dat regellengte en rijm over het voordracht-tempo en het daarmee
10
verbonden ritme gaan beslissen. Dit levert tegelijk een tweede omstandigheid
(naast de reeds genoemde intensiteit van het rijm) waaronder de ritmische werking
van het rijm zich duidelijk kan manifesteren, namelijk de afwezigheid of afbrokkeling
van het metrum. Helaas komt Bronzwaer ook in hoofdstuk 4 (‘Herhalingsfiguren’),
waar uitvoerig over het rijm gesproken wordt, niet uitdrukkelijk op de ritmische
werking ervan terug.
De voorbeelden die Verwey besprak hadden evengoed in het kader van
Bronzwaers betoog gebruikt kunnen worden. Want Verwey had ze gegeven om te
laten
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zien dat bij verzwakking van het accentenpatroon het rijm het versritme kan gaan
dragen. En zoals ik al zei had ook Elema een voorbeeld gegeven van een gedicht
waar het rijm op eigen kracht ritme teweegbrengt. Het voorbeeld was eveneens uit
het werk van Gorter gekozen en bestond uit de eerste twee strofen van één van
diens sensitieve verzen, ‘Ik zat eens heel alleen te spelen’. Al berust het effect hier
niet op de afbrokkeling van het metrum maar op een overmaat van enjambementen,
11
zou ook dit gedicht goed in Bronzwaers betoog gepast hebben.
Het lijkt er nu misschien op dat het ritmische effect van het rijm pas onder speciale
omstandigheden werkelijk manifest wordt. Dat hoeft nog niet te betekenen, dat het
er in andere gevallen niet is. Het rijm-ritme kan ook onder zulke gewone
omstandigheden bestaan, zij het onopvallend en meestal met een wat langere boog
dan het metrische ritme. De buitengewone omstandigheden geven alleen aan de
ritmische uitwerking van het rijm extra mogelijkheden. En er zijn nog wel meer
omstandigheden waaronder het ritmische effect van het rijm extra kansen krijgt. Ik
bedoel speciaal de opvallende rijmverandering zoals we die in het sonnet
tegenkomen. Dit wil ik vanaf nu nader bekijken. Meer in het bijzonder gaat het mij
daarbij om het zogeheten Italiaanse sonnet, waar het veertienregelige patroon door
middel van het rijmschema (vrijwel steeds ook syntactisch en vaak typografisch) is
onderverdeeld in gedeelten van acht en zes regels (het octaaf en het sextet), op
hun beurt vaak verdeeld in twee kwatrijnen en twee terzetten.

2
Wie over het sonnet bij Bronzwaer te rade gaat, is aan het verkeerde adres.
Genrekwesties immers, zoals het onderscheid van lyrische en verhalende poëzie
of een behandeling van dichtvormen binnen de lyriek, heeft hij in zijn boek
12
vermeden. Er worden daar natuurlijk heel wat sonnetten en vooral
sonnetfragmenten ter toelichting gebruikt, bijvoorbeeld van Shakespeare, Hooft en
Revius, van Rilke, Bloem, Nijhoff en Jan Kuijper; het uitvoerigst het octaaf van
‘Dichtkunst’ van Gerrit Achterberg. Maar het sonnet als zodanig komt nauwelijks ter
sprake, eigenlijk alleen maar in een korte passage waarin het, samen met onder
meer de villanelle en het Perzische kwatrijn, genoemd wordt als een vorm waar
13
strofe en gedicht in zekere zin samenvallen. Het rijmschema bestrijkt daar namelijk
de gehele tekst en het wordt niet herhaald (al kán het wel herhaald worden). Dit
geeft aan deze dichtvormen iets strofe-achtigs.
Het octaaf had vanouds twee rijmklanken, en hoewel het er in de Westeuropese
literatuur vaak 3 of 4 geworden zijn, zal ik mij tot het traditionele tweetal beperken.
Voor Nederland ligt dat trouwens voor de hand; de sonnetten van dichters als Kloos,
Boutens, Dèr Mouw, Vestdijk en Achterberg hadden bijna allemaal deze vorm; die
van Rawie en Jan Kuijper hebben haar nog steeds. Soms leest men dat het
begonnen is met het omarmende schema ABBA ABBA, maar dat klopt niet.
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Het begon gekruist met ABAB ABAB. Dat was in Sicilië, omstreeks of kort na 1230.
Zie bijvoorbeeld de drie sonnetten van Giacomo da Lentini (vermoedelijk de eerste
sonnettendichter), die Jean Pierre Rawie in zijn in 1999 verschenen bundel Geleende
tijd heeft vertaald. Maar na korte tijd ontstond inderdaad een voorkeur voor het
omarmende schema. Bij Dante en Petrarca is dat de norm geworden, en een tijdlang
14
is dat zo gebleven.
De keuze tussen deze twee rijmschema's heeft meteen ritmische gevolgen. Op
zichzelf genomen leidt ABAB ABAB immers tot een vloeiend en soepel voortgaand
ritme, terwijl ABBA ABBA ingebouwde omkeringen heeft die, weer op zichzelf
genomen, de voortgang onderbreken en het ritme daardoor ingewikkelder maken.
Men zou kunnen opperen dat het niet toevallig is dat het omarmende rijmschema
het oorspronkelijke gekruiste schema heeft verdrongen en lang de boventoon heeft
gevoerd, want het betekent een opstapje naar de wending (‘volta’) die na het octaaf
gaat komen. A fortiori geldt dat voor de variatie die later is ontstaan en in recente
tijden nogal populair was: ABBA BAAB. De analoge variant van ABAB ABAB,
namelijk ABAB BABA, gaat trouwens in dezelfde richting.
Ik schreef een paar keer ‘op zichzelf genomen’. Er is natuurlijk altijd meer dan
het regeleindrijm aan de hand, zoals: het reeds ter sprake gebrachte metrum (met
afwijkingen), de syntactische bogen, de tekstbetekenis als tempo- en ritme-bepalende
factor, binnenrijmen. Niettemin, de factor van het regeleindrijm is er eveneens. Ook
bij de aanwezigheid van drie of vier rijmklanken in het octaaf, waar ik verder geen
aandacht aan zal schenken, blijft iets van dat effect bestaan.
Het voornaamste en in elk geval meest interessante ritmische rijmeffect treedt
echter pas op bij de overgang van octaaf naar sextet, en dat is uiteraard meteen de
reden waarom ik hier speciaal het sonnet aan de orde stel. Voor het sextet zijn er,
als bekend, vele rijmmogelijkheden: met twee of met drie rijmklanken, beide gevallen
in talrijke patronen. Met drie rijmklanken die elk twee keer voorkomen zijn er 15
mogelijkheden. Iemand die hierover in Nederland schrijft, moet natuurlijk wel even
naar de sonnettenreeks ‘De schuttersmaaltijd’ in de bundel Gestelsche liederen van
Vestdijk verwijzen, waar alle varianten in dertig sonnetten twee keer voorkomen:
eerst alle 15, en dan nog eens in omgekeerde volgorde. Voorwaar een kunstige
15
tafelschikking. Voor twee rijmklanken die elk drie keer voorkomen zijn er 10
mogelijkheden. In de standaardvorm van het Italiaanse sonnet geeft het sextet de
dichter dus aanmerkelijk meer armslag dan het octaaf. Het sextet heeft zogezegd
meer vrijheidsgraden dan het octaaf.
Bij de Sicilianen van de vroege dertiende eeuw waren overigens nog slechts twee
rijmschema's voor het sextet gangbaar, één met drie rijmklanken, namelijk CDE
CDE, en één met twee rijmklanken, namelijk CDC DCD (twee in elkaar geschakelde
terzinen dus). Het eerstgenoemde schema was als een verbreding of verwijding
van ABAB te zien; de herhaling die in ABAB met twee rijmklanken gebeurt, gebeurt
in CDE CDE met drie rijmklanken. Het andere sextetschema was in zekere zin,
namelijk in de vorm CD CD CD, zelfs een rechtstreekse voortzetting van het toen
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heersende gekruiste octaafschema, ABAB ABAB. Weliswaar zullen de syntactische
cesuren in het algemeen anders liggen, maar zowel in het octaaf als in het sextet
is onder deze omstandigheden in principe een distichon-achtige structuur mogelijk.
Zie bijvoorbeeld ook nog een modern voorbeeld als het sextet van Nijhoffs ‘De
moeder de vrouw’ waar alleen de witregel de terzinen produceert, met natuurlijk de
inhoudelijke gevolgen vandien: de psalmen worden er prominenter door. (Het octaaf
heeft hier overigens geen gekruist maar omarmend rijm.)
Het blijkt nu ook dat het sextet nog in een tweede opzicht vrijer dan het octaaf
kan zijn. Naast de grotere vrijheid vanwege het grotere aantal varianten is er de
grotere vrijheid van de varianten op zichzelf. De graad van gebondenheid is er
geringer. Voor CDC DCD geldt dat overigens nog niet. Dit schema is niet veel vrijer
dan welke ordening van het octaaf met twee rijmklanken ook. Daarentegen is CDE
CDE wél een stuk vrijer. Tegenover de twee rijmklanken van het octaaf staan er
dan immers drie in het sextet, een overgang dus van 2 rijmklanken op 8 regels naar
3 rijmklanken op 6 regels, of: van een situatie waarin één rijmklank vier versregels
bindt naar een situatie waarin één rijmklank twee versregels bindt.
Maar nu de ritmische gevolgen. Het grote verschil tussen CDE en CDC in het
eerste terzet is dit: met CDE wordt het rijm-ritme gevierd, terwijl het met CDC kort
gehouden wordt. De vrije boog wordt met CDE langer, terwijl met CDC spoedig
weer een knoop wordt gelegd. Daardoor is er een ritmisch verschil tussen sextetten
die met CDE beginnen en andere die met CDC beginnen. En CDC is op dít punt te
vergelijken met de terzetschema's CDD of CCD, die later en elders, dat wil zeggen
buiten Italië, in zwang zouden komen. (In Nederland bijvoorbeeld gebruikten Hooft
en Revius, op het voetspoor van Ronsard, CCD om te vervolgen met EED.) In het
geval van CDE wordt het ritme, voorzover het door het rijm wordt bepaald, breder
en losser; in de andere gevallen blijft het ongeveer zo strak als het was. Wanneer
een dichter aan deze versoepeling en lichte ontregeling gehecht is, dan moet hij
weinig affectie voelen voor CDC DCD. Vestdijk bijvoorbeeld was aan die versoepeling
gehecht; in het essay ‘De noodzakelijkheid der vormen’ maakte hij een opmerking
16
van die strekking. En inderdaad lijkt het erop dat hij het sextetschema CDC DCD
bij voorkeur vermeed. In de 282 sonnetten in het tweede deel van zijn Verzamelde
gedichten (ik zie af van de vertalingen) komt dit schema weliswaar vijf keer voor,
maar vier keer op een a-typische manier, en er is dus maar één duidelijk en
17
overtuigend geval van CDC DCD, namelijk sonnet 51 van ‘Madonna met de valken’.
Ook hier, bij het sextet, zinspeelde ik weer op de restrictie dat dit alles alleen geldt
wanneer wij het rijm en zijn ritmische gevolgen op zichzelf beschouwen. Er zijn in
feite natuurlijk altijd ook andere factoren in het spel die het betrokken effect kunnen
verzwakken of zelfs elimineren. Om te beginnen zijn dat dezelfde die ook al in het
octaaf aan de orde zijn, maar er zijn er nu meer vanwege de onderlinge relatie van
octaaf en sextet. Wat men bijvoorbeeld vaak ziet is het verschijnsel dat, als de
syntactische bogen in het octaaf groot zijn, zij in het sextet klein zijn (of
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andersom), en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de onderlinge ritmische
verhoudingen. Toch is het effect van de rijmvoering vaak genoeg nog waarneembaar.
Langzamerhand zijn enkele voorbeelden op hun plaats. Het zijn allemaal
Nederlandse voorbeelden, wat hoe dan ook wel voor de hand ligt, maar extra
gemotiveerd is omdat Nederland in de loop van de 20e eeuw een sonnettenland bij
uitstek is geworden.
Ik begin met Achterbergs sonnet ‘Dichtkunst’ uit de bundel Hoonte. Het luidt als
18
volgt:
De dikke dronken zwermen van gevoelen
krijgen bestel, wanneer ze in de taal
op woorden samentrekken, die ze schaal
geven, zodat ze tot kristal verkoelen.
De dichter weet het tijdstip te voorvoelen
waarop zich deze werking integraal
voltrekken zal, het woordmateriaal
wentelt in hem met een donker bedoelen.
Aan beide kanten worden kansen wakker.
Begrip en lust bewegen naar elkaar.
Hartstocht en rede komen in contact.
Het scala schokt. De symmetrie verstrakt.
Uit alle lijnen klimmen steile vlakken
tegen de nu gevonden evenaar.

Het octaaf van dit sonnet werd in Lessen in Lyriek zes bladzijden lang in verband
19
met onderwerp ‘metrum’ behandeld. Zeker bepaalt hier het metrum, met inbegrip
van de afwijkingen, in eerste instantie het ritme. Daarnaast heeft het octaaf
kwatrijn-omspannende volzinnen, en we hebben hier dus een voorbeeld van grote
syntactische bogen; in het sextet zijn zij veel kleiner. Veel betekenis voor het ritme
hebben die grote syntactische bogen echter niet, en dat komt door de zware rijmen.
Ondanks de enjambementen doet Achterberg hier niet aan rijmverdoezeling, en
20
vooral de rijmen op -aal hebben iets hamerends. Zij breken het zinsritme af en
stellen er een rijm- en regelritme voor in de plaats. Op het basale metrum-ritme,
waarover Wim Bronzwaer hier uitvoerig schrijft, is niet zozeer een zinsritme als wel
een rijm- en regelritme gesuperponeerd. Dan komt het eerste terzet. Hier zien we
de verwijding van het rijm-ritme. Regel 9 heeft weliswaar alliteraties en assonanties
en er is ook halfrijm tussen de regels 9 en 11, maar bovenal zorgen de drie
niet-rijmende regels er toch voor dat het ritme los en vrij wordt. Pas in het tweede
terzet wordt het ritme weer aangehaald, zij het niet door herhaling van CDE, maar
door
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ECD. In het sextet omspant de dominante ritmische boog zodoende een veel langere
21
periode dan in het octaaf.
CDE CDE is te vinden in Nijhoffs sonnet ‘Het souper’, dat eveneens voor een
22
deel in Lessen in Lyriek wordt aangehaald.
't Werd stil aan tafel. 't Was of wijn en brood
Werd neergeslagen uit den greep der handen.
De kaarsvlam hing lang-wapperend te branden
En 't raam sprong open door een donkren stoot.
Als water woelden in den nacht de landen
Onder het huis; wij voelden hoe een groot
Waaien ons aangreep, hoe de wieken van de
Vaart van den tijd ons droegen naar den dood.
Wij konden ons niet bij elkaar verschuilen:
Een mensch, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid
Dieper weerkaatst in de oogen van een ander Maar als de winden langs de daken huilen,
Vergeet, vergeet waar ons zwak hart om schreit,
Lach en stoot glazen stuk tegen elkander.

Het octaaf rijmt hier ietwat onregelmatig, namelijk deels omarmend en deels gekruist
(ABBA BABA), maar het bevrijdende ritmische effect van CDE in het eerste terzet
is niettemin onmiskenbaar. Het octaaf heeft hier een sterke ritmische beweging,
natuurlijk primair gedragen door het metrum en door de antimetrieën, maar toch
medebepaald door de rijmen: behalve de eindrijmen ook bijvoorbeeld de drie
oe-klanken in het tweede kwatrijn. Deze sterke ritmische beweging komt vervolgens
in het eerste terzet haast tot stilstand. Aan het metrum verandert echter niet veel.
Regel 11 bijvoorbeeld is metrisch bijna geheel analoog aan regel 8; beide zijn in
hoge mate dactylisch tegen een achtergrond van jamben. Mijn suggestie is dat het
rijm, dat wil dus in eerste instantie zeggen het uitgestelde rijm, zich hier versterkt
laat gelden. Het effect lijkt ook enigszins iconisch, vanwege het moment van
bezinning dat in de tekst aan de orde is en dat natuurlijk hoe dan ook meewerkt.
Kloos' sonnet ‘Ik wijd aan U dees verzen, zwaar geslagen’ is een derde voorbeeld
23
van CDE in het eerste terzet. Er is bij hem trouwens keus te over, want hij had een
voorkeur voor dit CDE-schema. Het in zijn bundel Verzen van 1894 direct
voorafgaande ‘Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht’ had bijvoorbeeld ook
24
als voorbeeld kunnen dienen. Maar ‘Ik wijd aan U dees verzen’ is een duidelijker
voorbeeld omdat het, net als ‘Dichtkunst’ van Achterberg, zware rijmen in het
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octaaf heeft; het ritmische effect van deze rijmen dringt zich dus opnieuw op en als
gevolg daarvan óók het rijm-ritmische contrast met het sextet.
Ik wijd aan U dees verzen, zwaar geslagen
Van Passie, en Verdoemenis, en Trots,
In doods-bleek marmer of dooraderd rots,
Al naar mijn kunstnaars-wil en welbehagen.
Zij zijn doorleefd: 'k heb daarin neêrgedragen,
Rijk-handig, al wat, in den loop des Lots,
Aan menschen-liefde of hooge Liefde Gods,
Dit dood-arm Wezen heeft te voelen wagen.
Ik, die mijn Leven uit-te-zeggen zoek,
Heb al mijn lieve voelen, zoeken, tasten
En weten in dit somber boek gevat.
En 'k bied, met dit mijn eerste en laatste boek,
Een laatsten groet aan U, die met uw vasten
Stap naast mijn àl te wankle schreden tradt.

Het ritmische effect wordt hier voor de lezer versterkt door de typografie, door het
inspringen van de regels naar gelang zij op elkaar rijmen. Kloos deed dat nog volop
en we zien het bijvoorbeeld ook nog bij Hélène Swarth, Verwey, Boutens en
25
Gossaert, maar geleidelijk aan werd het blijkbaar niet meer bevredigend gevonden.
Het werkte echter wel. Daartoe behoeft men slechts het tekstbeeld van ‘Ik wijd aan
U dees verzen’ te vergelijken met dat van ‘Ik ween om bloemen in den knop
gebroken’, dat in het sextet niet CDE CDE maar CDE EDC heeft. De symmetrische
constructie CDE EDC geeft een merkbaar ander ritme in het sextet dan de parallelle
constructie CDE CDE. De typografie bij Kloos ondersteunt dat effect, want men
krijgt de akoestische spiegeling c.q. parallellie nu ook als visuele spiegeling c.q.
26
parallellie voor ogen.
Ik ween om bloemen in den knop gebroken
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan,
Ik ween om liefde, die niet is ontloken,
En om mijn harte dat niet werd verstaan,
Gij kwaamt, en 'k wist - gij zijt weer heengegaan...
Ik heb het nauw gezien, geen woord gesproken:
Ik zat weer roerloos nà dien korten waan
In de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken:
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Zoo als een vogel in den stillen nacht
Op ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit,
En denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit,
Maar eer 't zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit,
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaarte een zwakke klacht.

Dan nogmaals Nijhoff. Anders dan Kloos en Vestdijk had Nijhoff geen aarzelingen
met betrekking tot het sextet-schema CDC DCD. Vijf van de acht sonnetten in
Nieuwe gedichten, waaronder het reeds genoemde ‘De moeder de vrouw’, hebben
namelijk dat schema. ‘Aan een graf’ is een ander voorbeeld. We zien dat er ritmisch
nu inderdaad bij de overgang van octaaf naar sextet niet veel verandert. Dat komt
met name omdat regel 11 al weer een rijmende regel is. De lengte van de ritmische
boog voorzover die door het rijm wordt bepaald, verspringt hier niet bij de overgang
van het octaaf naar het sextet.
Maar daarnaast heeft Nijhoff ook CDE-sonnetten geschreven, waarin het ritmische
effect overtuigend tot uiting komt. ‘Het souper’ met CDE CDE kwam al ter sprake.
‘Johannes’, eveneens uit Vormen, is een sprekend voorbeeld van de werking van
27
CDE EDC.
Hij hing niet hoog aan 't kruis: zijn voeten bleven
Ter hoogte van mijn schouder; maar hij leek,
Als ik van onder naar zijn stil hoofd keek,
Stijgende langs het hout omhoog geheven.
En toen de spijkers waren losgedreven
En 't stijve lichaam in mijn armen streek,
Wist ik dat hij ons in den dood ontweek
En mij den bitt'ren beker had gegeven.
Maria nam zijn koud hoofd aan haar borst
En Magdalena schreeuwde en hief haar handen,
Petrus zag toe vanaf den muur der stad Mij had hij toen hij leefde liefgehad,
Maar toen hij stierf gaf hij zoo veel, dat 'k van de
Vervuldheid eerst na jaren spreken dorst.

Dat het ritmisch effect van het rijm in het sextet hier zo sprekend is komt niet omdat
de rijmen in het octaaf zwaar zijn zoals bij Achterberg en Kloos, maar omdat het
rijm in het octaaf zo strak is vanwege de zich herhalende ee-klank zowel in het
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staande als in het slepende rijm. We hebben hier acht assonerende regels, vier aan
vier met volrijm, waarvan de klank in de laatste regel nog een keer extra wordt
herhaald, en daar bovenop nog een aantal alliteraties en assonanties het hele octaaf
door. Het loskomen uit deze intensieve klankherhaling maakt dat het eerste terzet
extra-wijd uithaalt. Het door het rijm bepaalde ritme valt pas in het tweede terzet
weer op zijn plaats, waarbij de omkering van CDE naar EDC correspondeert met
de wending van de aandacht van de ik-figuur van de anderen naar zichzelf, via een
ironische pointe ten koste van Petrus. Iconisch en ironisch gaan hier samen.

3
Ik heb willen laten zien dat onder bepaalde omstandigheden de ritmische werking
van het rijm een onloochenbaar onderdeel van het poëtische ritme is. Het rijm hoeft
daartoe niet extreem intensief te zijn. Evenmin is het nodig dat er een overmaat van
enjambementen is of dat het metrum afbrokkelt - gevallen die door Elema of
Bronzwaer zijn genoemd. Want er is daarnaast in elk geval ook nog de omstandigheid
van de rijmverandering zoals die in het Italiaanse sonnet optreedt. In dat licht zouden
trouwens nog andere rijmvariaties onderzocht kunnen worden. Men kan daarbij
natuurlijk denken aan de overige vormen van het sonnet, maar evengoed aan de
Onegin-strofe, de ottava rima en het Perzische kwatrijn. Keerdichten zoals het
rondeel komen eveneens, en zelfs om extra-redenen, voor nadere beschouwing in
aanmerking.
Men zou al zulke omstandigheden desnoods kunnen beschouwen als de speciale
omstandigheden, waaronder het rijm pas echte ritmische effecten heeft. Zo bezien
zou daarbuiten het verschijnsel strikt genomen afwezig zijn. En hoe veelvuldig en
veelsoortig die omstandigheden ook zijn, het zouden speciale omstandigheden
blijven. Maar beter is het ze te beschouwen als de omstandigheden waaronder die
effecten pregnant worden, als het ware uit de schaduw te voorschijn komen. Zo
opgevat heeft het rijm in principe altijd een ritmische uitwerking waarvan men alleen
vaak weinig merkt omdat ze gering is vergeleken met andere componenten van het
ritme: het metrische ritme, het zinsritme, de versmelodie. Ik meen dat er genoeg
redenen zijn om te denken dat ook in niet-speciale omstandigheden het rijm een
uitwerking op het ritme heeft. Aan het begin van dit artikel heb ik daarover het een
en ander gezegd. Bovendien heeft de tweede opvatting het voordeel dat zij de
ritmische uitwerking van het rijm in algemene zin beschrijft en begrijpelijk maakt.
Deze ritmische werking is dan (ook in de genoemde speciale omstandigheden)
geen toevallig incident meer, maar een te verwachten verschijnsel. En zodoende
wint ons begrip van het ritme aan consistentie en volledigheid.
Het was een uitstekende gedachte van Wim Bronzwaer om de ritmische uitwerking
28
van het rijm juist op deze algemene manier aan de orde te stellen.
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Eindnoten:
1 Wolfgang Kayser (1), hfdst. 7; het citaat op p. 106 (zie ook 105). Strikt genomen rekent Kayser
de rijmverdeling tot het metrische schema (101). Gevolgen heeft dat echter nauwelijks en op p.
109 wordt de werking van de klank (o.a. in de vorm van alliteratie en klinkerrijm) uitdrukkelijk
gescheiden van die van het ritme. Verg. ook (2), 241-263.
2 De Groot, 20. De Groot analyseerde hier alle verstypen; de metrische verschijnselen omvatten
dus ook het kwantitatieve metrum der klassieken.
3 Bronzwaer, 16.
4 Verwey, 31-32 en 35-36 (Mei), 42-43 en 56-57 (‘De lamp schijnt...’). Voor de definitie van het
ritme, zie 37 en 39; op pp. 21-22 omschrijft Verwey het ritme als het samengaan van beweging
en regelmatige weerkeer.
5 Richards, 139 en 140.
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6 Elema, 94-95; het eerste voorbeeld is het octaaf van Perks sonnet ‘Sanctissima Virgo’, het
tweede het begin van Gorters gedicht ‘Ik zat eens heel alleen te spelen’. (Op het tweede voorbeeld
kom ik terug.) Op p. 26 had Elema al geschreven: ‘Daarmee is in het geheel niet gezegd, dat
het accent een grondelement van alle rhythme is, de afwisseling kan evengoed op andere wijze
bewerkstelligd worden (hoog-laag, kort-lang enz.).’ De vraag rijst dan of onder ‘enzovoort’ ook
het rijm begrepen is. Het antwoord op die vraag is dus bevestigend.
7 Vestdijk (1), 163-166.
8 Bronzwaer, 95-96 en 98.
9 ibid., 98.
10 ibid., 95-96.
11 Elema, 94. Voor de twee sensitieve verzen van Gorter zie Gorter, 192 en 104.
12 Zie hierover Mooij (2).
13 Bronzwaer, 120-121.
14 Verg. Wilkins, 14-39.
15 Voor een gedetailleerde studie van de compositie van deze reeks zie Mosheuvel.
16 Vestdijk (2), 153-154.
17 Voor deze vijf sonnetten, zie Vestdijk (3), 97, 192, 221, 266 en 298. In drie gevallen heeft het
hele sonnet maar twee rijmklanken (97, 266, 298), in een vierde geval (192) bestaat het sextet
uit drie maal twee regels (CD//CD//CD). Voor meer bijzonderheden, zie Mooij (1), 12-14.
18 Achterberg, 651.
19 Bronzwaer, 66-72.
20 De locus classicus over rijmverdoezeling is te vinden in Vestdijk (1), 90-100.
21 Achterberg schreef veel sonnetten met CDE in het eerste terzet. Bijvoorbeeld hebben alle
sonnetten van de cyclus ‘Ode aan den Haag’ die vorm.
22 Nijhoff, 136. Verg. Bronzwaer, 73.
23 Kloos (1), 7; (2), 25.
24 Elema bespreekt in zijn Poëtica het ritme van dit sonnet (51-52), maar helaas beperkt hij zich
(zoals ook bij zijn eerdergenoemde bespreking van Perks ‘Sanctissima virgo’) tot het octaaf. Het
zou interessant geweest zijn ook zijn commentaar op de ritmische gevolgen van de rijmovergang
van het octaaf (hier ABAB ABAB) naar het sextet (CDE CDE) te hebben.
25 Het is, vermoed ik, geen toeval dat dit conventionele typografische middel definitief verdwijnt
als nieuwe en onconventionele typografische middelen, zoals in de poëzie van Van Ostaijen en
Marsman, opkomen.
26 Kloos (1), 67; (2), 71. In de zogenaamde ‘definitieve druk’ van 1932 zijn de komma's op het eind
van de regels 2 en 4 door punten vervangen. Zie Kloos (3), 68.
27 Nijhoff, 118.
28 Een korte eerste versie van dit artikel werd gepresenteerd op het herdenkingssymposium voor
prof. dr. W.J.M. Bronzwaer in Nijmegen op 30 oktober 1999.
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Waleweins dilemma: Venus' minne of Abrahams schoot
Liefdesperikelen in een Middelnederlandse Arturroman
Johan H. Winkelman
De liefdesthematiek in de Roman van Walewein (=RvW), een Arturroman die door
e

de Vlaamse dichters Penninc en Pieter Vostaert rond het midden van de 13 eeuw
werd geschreven, heeft het onderzoek al lange tijd beziggehouden, zonder dat men
tot een eensluidend oordeel kwam. Het volgende opstel biedt een kritische
bespreking van de belangrijkste onderzoeksinspanningen ter zake en hoopt enige
helderheid in de complexe materie te verschaffen. We verdelen onze analyse in
twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk, dat Waleweins reis van het Arturhof
naar het verre ‘Indië’ (=Endi) behandelt, komen naar aanleiding van de schaakscène
vooral stofgenetische problemen aan de orde, waarbij de vraag centraal staat of de
RvW in aanloop en opzet als een ‘liefdesallegorie’ beschouwd kan worden. In het
tweede hoofdstuk richt onze aandacht zich op de amoureuze relatie tussen Walewein
en zijn geliefde zoals deze in de onderaardse kamer te Endi en op de terugreis naar
1
het Arturhof gestalte krijgt.

1. Het Arthurhof en de reis naar Indië

1.1. Een ‘liefdesallegorie’ zonder geliefde
Steeds weer heeft men zich afgevraagd of de liefde tussen Walewein en Ysabele
die in Endi opbloeit, op een of andere wijze al eerder in de tekst wordt aangekondigd.
Het plotseling in de ridderzaal binnenzwevend schaakspel dat de verblufte
Arturgemeenschap tot een reactie noopt, maar dat als die uitblijft weer wegvliegt,
vormde een belangrijk argument in die discussie. J. van Mierlo poneerde in zijn nog
steeds lezenswaardige Geschiedenis der literatuur der Nederlanden rond het midden
van de vorige eeuw de stelling, dat de zoektocht van Walewein naar het verdwenen
schaakspel in wezen als een liefdesqueeste moet worden opgevat. Zinnebeeldig
zou volgens Van Mierlo met het spel de drang naar de liefde zijn aangeduid. Ook
Waleweins strijd tegen boze machten, gesymboliseerd door de draken in de
bergspelonk, zou zijn ingegeven door wat Van Mierlo ‘de oproep van de Liefde’
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noemt. Wat volgt, krijgt in dit perspectief evenzeer een diepere duiding. De
zwaargewonde drakendoder wordt in de grensrivier, die hij moet oversteken om in
het Rijk van Wonder te geraken, ‘gezuiverd’. Daar wordt hij in het genezende bed
van Wonder ‘vernieuwd’. In Van Mierlo's visie gaat het hier, als we juist zien, om
een bijna sacrale wijding ter voorbereiding op de grote liefde die in het verschiet op
Walewein wacht. Want van een vrouw op wie Walewein verliefd zou zijn geraakt is
tot dus verre niets te bespeuren. De liefde wordt pas een thema na de introductie
van Ysabele. Van Mierlo zegt er het volgde over: ‘Het liefdesideaal verduidelijkt zich
in Ysabele’, de beeldschone dochter van koning Assentijn, ‘die in haar wondertuin,
met den levensboom en de levensbron den ridder aantrekt.’ Hier vindt de sluimerende
liefde van de held zijn epische hoogtepunt. In de despotische Assentijn die zijn
dochter in de paleistuin gevangen houdt, ziet hij de ‘liefde-koning’ ‘door wien hij
moet overwonnen worden om te overwinnen.’ Dus: de nederlaag van de ridder
Walewein doet de minnaar zegevieren. Van Mierlo's conclusie naar aanleiding van
de sprookjessfeer in de roman luidt: ‘[...] alles speelt zich af in een wonderwereld,
2
als het groote wonder der liefde is.’
Voor een adequate interpretatie zijn nog andere inhoudelijke details van belang
die het rooskleurige beeld dat Van Mierlo van Walewein oproept enigszins relativeren.
Het valt op dat de uitgelezen Tafelronde (inclusief onze held) zich blameert door de
unieke kans om zich met het wonderschaak te meten, niet aan te grijpen. Als het
kostbare object is weggevlogen, looft koning Artur die het graag in zijn bezit zou
krijgen, een grote beloning uit. Hij zet niets minder dan kroon en land als prijs in.
Maar niemand maakt aanstalten achter het schaakspel aan te gaan. Er dreigt, zo
stelt de vorst vast, eerverlies, en wel voor altijd (v. 84 vlg.). Maar nog komt niemand
in actie. Als dan de koning dreigt, er zelf achteraan te gaan, verklaart Walewein zich
na enige aarzeling bereid (want hoe zat dat met de beloning?!), het wonderschaak
3
te gaan halen. Niet bepaald een altruïstische reactie voor een ridder zonder weerga.
Het wegzwevend voorwerp lokt, dartelend van hoog naar laag, van dichtbij tot veraf,
onze held achter zich aan, onbekende verten tegemoet. Met die verten valt het
trouwens wel mee. De held wordt, nauwelijks uit het zicht van het hof verdwenen,
geconfronteerd met een vervaarlijk obstakel: een hoog oprijzende berg verspert
hem de weg. In de fictionele wereld van de roman grenst de levensgevaarlijke
drakenberg direct aan het vreedzame Arturhof. Het schaakspel verdwijnt in de
bergspelonk die door een drakenfamilie wordt bewoond. Walewein gaat naar binnen
en krijgt het tegen de moederdraak, na een aanvankelijk succesje tegen de kleine
draakjes, zwaar te verduren. De held ziet de dood in de ogen. Maar met Gods hulp
(en zijn dolk) slaagt hij er tenslotte in, geestelijk ontredderd en zwaar gewond, het
ondier, dat diabolische dimensies aanneemt (v. 473), te doden. De ridder, die fier
en zelfbewust er op uittrok om het schaakspel en daarmee de troon te verwerven,
heeft in de drakenkrocht zijn lesje in bescheidenheid geleerd. De opvatting dat liefde
de drijfveer voor het drakengevecht zou zijn geweest (Van Mierlo), vindt geen houvast
in de tekst.
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Bij koning Wonder, de heerser over het Wonderrijk, aangekomen, treft Walewein
het schaakspel aan. Twee heren, de vorst en zijn zoon Alidrisonder, spelen juist
een partijtje op het bord. Koning Wonder blijkt de eigenaar (en vermoedelijk ook de
afzender) van het vliegende schaakspel te zijn. Er gebeuren aan het hof van Wonder
wonderlijke dingen. Het grootste wonder, een wonder boven wonder, waarop
Walewein de koning dan ook aanspreekt, blijkt het feit dat wel veel ridders aanwezig
zijn, maar geen dames of jonkvrouwen. De held vraagt zich verbaasd af of er geen
koningin is? (V. 1093: Ne hort hier ghene coninghinne?) De dames leven hier in het
Wonder gescheiden van de mannen en zijn alleen via een raampje te aanschouwen.
De reden? De koningin heeft een afkeer van de wonderlijke hobby van haar
echtgenoot. Zij wil niet zien hoe de wonderlijke zaken worden vervaardigd. M. Draak
spreekt in haar vaak geciteerde observatie over ‘de harem-achtige afzondering der
4
vrouwen [...] waarvan hem een vrijwel lachwekkende uitleg gegeven wordt [...]’. .
J.D. Janssens meent, onzes inziens ietwat gechargeerd, dat het wonder als een
5
‘splijtzwam’ tussen koning Wonder en zijn echtgenote zou fungeren. Maar niet te
ontkennen valt dat er van warme amoureuze relaties tussen koningin en koning, of
tussen de hofdames en ridders, in het rijk van Wonder geen sprake is. Walewein
interesseert zich hier uitsluitend voor het schaakspel. De koning wil het alleen afstaan
in ruil voor het Zwaard met de Twee Ringen, dat een zekere koning Amoraen ‘van
verderop’ in zijn bezit heeft. Schaakspel voorlopig exit. Pas veel, veel later krijgt het
spel weer betekenis voor de handeling, namelijk bij Waleweins terugkeer naar het
Arturhof, die door de wetmatigheid van het aan de RvW ten grondslag liggende
6
sprookje Aarne-Thompson 550 via koning Wonder verloopt.
Bij Wonder was er weinig over dames te melden. Hoe zit dat met het Arturhof?
Beroemde Tafelronde-ridders, zoals Ywein, Perchevael, Lancheloot, passeren in
de beginscène de revue. Ook de hoofse Walewein, die zijnsgelijke aan het Arturhof
niet kent, wordt in lovende bewoordingen genoemd. Verder maken we kennis met
Keye, de eeuwige spotter. Maar over lieftallige dames, die per traditie het Arturhof
opvrolijken en de liefdesaandacht van de heren opeisen, wordt met geen woord
gerept. Pas in v. 143, als Walewein afscheid neemt, maakt de verteller terloops
melding van de echtgenote van Artur (v. 142 vlg.: Doe nam orlof die wigant/ An
coninc ende an coninghinne). Later (v. 203) begeeft zij zich, samen met koning
Artur, naar de tinnen om de wegrijdende Walewein na te kijken. Maar ook nu wordt
haar naam (Genovere) niet expliciet genoemd, laat staan dat we iets ervaren over
de overspelige liefdesrelatie die zij toch volgens de overlevering met Lancheloot
onderhoudt. Janssens overdrijft dan ook als hij stelt dat in de RvW de hoofse vrouw
7
aan het Arturhof, in tegenstelling tot het rijk van Wonder, ‘een geziene figuur’ is.
De Tafelronde wordt nadrukkelijk gepresenteerd als een gemeenschap van mannen,
waarbinnen de vrouw (en mét haar de liefde) geen rol van betekenis lijkt te spelen.
Deze epische desinteresse voor het schone geslacht is opvallend te noemen. Onze
Middelnederlandse roman wijkt in dit opzicht sterk af van de klassieke Arturroman
zoals deze door de geniale Chrétien de Troyes werd gecomponeerd. Bij hem vormen
van
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het begin af aan ridderlijke heldenmoed en liefde van (en voor) een beeldschone
dame de thematische ingrediënten van het verhaal. Met betrekking tot de Duitse
Arturbewerkingen merkt K. Ruh op dat ‘Minnegewinn als Lohn ritterlicher Tat’ de
8
kern van het genre uitmaakt. De zoektocht naar het schaakspel zou Waleweins
drang naar de liefde symboliseren, zo luidde de stelling van Van Mierlo. Maar over
een geliefde wordt tot de aankomst van onze held in Endi niet gesproken! Wat heeft
de Vlaamse geleerde tot zijn interpretatie bewogen?

1.2. De ‘schaakcomputer’
Van Mierlo was niet de eerste onderzoeker die aan het schaakspel een symbolische
betekenis toekende. Hij volgde, soms bijna letterlijk, de argumentatie van S. Eringa,
naar wie hij in zijn voetnoten verwijst. Deze had eerder al (in 1925) over het
schaakspel gezegd: ‘Het verzinnelikt voor de Middeleeuwse verbeelding de roep
der liefde, en dient om de “challenge” te vervangen die de aanleiding vormt tot zo
menige avontuurlijke tocht van de ridders van de Ronde Tafel. 't Is een geheimzinnige
bode, uit een andere wereld gekomen, en de volmaaktste onder de ridders,
Walewein, nodend om aan de drang van zijn hart te gehoorzamen en de onbekende
9
geliefde te zoeken van wie dit teken tot hem kwam.’ Voor Eringa is het schaakspel
een geheim signaal, dat in een mysterieuze relatie staat tot een hogere macht. Het
wordt geactiveerd door een onzichtbare hand, door een onbekende
‘schaakspeldame’, die ‘er achter zit’. Zij heeft het gestuurd, zij heeft het
geprogrammeerd. Volgens Eringa is niet het weggevlogen schaakspel maar de
schone Ysabele het ultieme doel van de avonturen die Walewein tot aan de
ontmoeting in Endi beleeft. Tijdens deze avonturen kan de held zijn dapperheid en
edelmoedigheid bewijzen, eigenschappen, die hij, volgens deze stelling, voor het
verwerven van zijn geliefde nodig heeft. Ter staving van zijn hypothese verwees
Eringa naar Ierse verhalen, waarin de tocht van de held naar de ‘Andere Wereld’,
naar aanleiding van een spel (het hoeft niet per se het schaakspel te zijn), culmineert
in de liefdesontmoeting met een mooie vrouw.
M. Draak heeft de stelling van Eringa dat de RvW vanaf het begin een symbolische
roman zou zijn, een soort ‘allegorie van de liefde’ dus, in haar Onderzoekingen over
de roman van Walewein in krachtige termen afgewezen. Wat waren haar punten
van kritiek? (a) Volgens Draak wijkt de beschrijving van het schaakspel in de RvW
van de door Eringa in zijn argumentatie aangehaalde voorbeelden sterk af.
Kenmerkend verschil zou het feit zijn dat in de Ierse verhalen en in de verwante
Franse Arturtraditie sprake is van een ‘magisch’ schaakbord, een spel met
tegenspelende eigenschappen. De held wordt tot een partij uitgedaagd en mat
10
gezet. Maar dit is in de RvW niet het geval. (b) Eringa zoekt, zo vervolgt Draak
haar kritiek, symboliek in traditioneel uit elkaar voortvloeiende gebeurtenissen. Zij
wijst erop dat de drievoudige queeste-structuur van de roman op het schema van
een sprookje berust dat
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we o.a. uit ‘Der Goldene Vogel’ kennen, zodat er volgens haar ‘feitelijk een
symbolische uitleg gegeven wordt aan “Aarne-Thompson 550” en niet aan de roman
11
van Walewein.’ Het sprookje (alsmede de roman) zou gekenmerkt worden door
een lineaire vertelvolgorde die bepaald wordt door het causale verband van oorzaak
en gevolg, hetgeen een symbolische uitleg niet zou toestaan. Door de kritiek van
Draak is het rond deze kwestie aan het onderzoeksfront lang stil gebleven. Er wordt
thans in de medio-neerlandistiek, in navolging van Draak, algemeen ontkend dat
het schaakspel in de RvW automatisch kan spelen. We hebben dit standpunt, dat
12
grote gevolgen had voor het verdere Walewein-onderzoek, altijd weersproken. Het
zij toegestaan nogmaals kort ons standpunt te verduidelijken. De kwestie is te
cruciaal om te laten lopen.
In de tekst zijn indicaties voor het feit dat het schaakspel wel degelijk zelfstandig
kan spelen. De vertelsituatie is als volgt. Het schaakspel is in de ridderzaal geland,
de stukken staan opgesteld, er kan worden gestart, kortom: wie dat wenste kon
gaan spelen (v. 50: Hi mochte gaen spelen dies beghaerde). Dat dit zou impliceren
dat twee belangstellenden nu naar voren stappen om op het bord tegen elkaar een
partijtje te beginnen, is niet alleen onzinnig, maar wordt bovendien door de tekst
ontkend. De enkelvoudvorm Hi in v. 50 laat er geen twijfel over bestaan dat het gaat
om één persoon: één speler, die zulks begeerde, kon op het bord gaan spelen.
Maar niemand stapt er op af (v. 52: Daer ne ghinc niemen of no toe). De uitdaging,
gericht op het individu, kan alleen zinvol zijn als het schaakspel automatisch
tegenspel biedt. Juist het provocatieve karakter van het spel ten opzichte van de
Tafelronde, als variant van het traditionele provocatiecliché, vormt de pointe van
het binnenvliegen van het spel. Over de reden voor de weigerachtige houding van
de ridders zwijgt de tekst. Is men bang de uitdaging aan te nemen omdat de kans
groot is dat men door de schaakmachine wordt mat gezet? Eringa heeft onzes
inziens gelijk: het schaakspel is een ‘challenge’, een test. Tegenstanders van deze
lezing wijzen op v. 811-815, waarin wordt verteld dat koning Wonder met zijn zoon
13
het bord normaal gebruikt om erop te schaken. Inderdaad, er is hier geen magische
automatiek te bekennen. Wie nu echter argumenteert, dit gegeven terugprojecterend,
dat ‘dus’ ook in de initiële hofscène het schaakspel niet automatisch kon tegenspelen,
transponeert de moderne behoefte aan vertellogica op een middeleeuwse roman.
Wij zien de zaak als volgt. Vertelelementen die hun rol binnen de onmiddellijke
vertelcontext waarin ze functioneren hebben gespeeld kunnen daarna, in een
gewijzigde vertelsituatie, hun significante eigenschappen verliezen omdat deze
verder geen narratieve relevantie meer bezitten. Bijvoorbeeld: de drakenberg, die
als obstakel voor Walewein op de heenreis naar Endi zo'n dominante rol speelde,
14
blijkt op zijn terugreis (‘Onvergeeflijk slordig’, merkte M. Draak geïrriteerd op) te
zijn verdwenen. Trouwens ook de knaap die zich in verband met de ridderwijding
op weg naar het Arturhof begeeft komt geen berg tegen. Hieruit blijkt: de doorgang
door de berg was alleen voor Walewein bestemd en verdwijnt, na zijn functie te
hebben vervuld, geruisloos van het epische toneel.
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Nog een voorbeeld. Met het Zwaard met de Twee Ringen heeft Walewein een ridder
verslagen, bij wie hij voor diens dood de biecht afneemt. Uiteraard gaat het hier om
een christenmens. Maar later in de roman ervaren we dat de held gezworen heeft
dat hij het vervaarlijke wapen niet tegen een kerstinen man (v. 9893) zou gebruiken.
De reden van deze inconsequentie is duidelijk. De vrouwenrover Estor zou tegen
het meedogenloze Zwaard met de Twee Ringen het onderspit hebben gedolven,
15
maar moet, als bekende Arturridder, levend het strijdperk verlaten. Het zwaard
mag hier derhalve niet worden gebruikt. De gesignaleerde ‘vertelfouten’ zijn
inderdaad in strijd met elke vorm van vertellogica, maar dat zal de Middeleeuwer
16
een zorg zijn geweest. Wij komen tot de volgende conclusie. Het schaakspel, dat
eenieder uitdaagt, bezit in de initiële hofscène twee magische eigenschappen, 1)
het vliegt en 2) het speelt automatisch. Bij Wonder heeft het deze eigenschappen
verloren, omdat ze hier, in de nieuwe vertelcontext, niet van betekenis zijn. Voor
ons staat het schaakspel in de traditie van de zelfspelende schaakautomaten zoals
die in de Franse Arturromans, het eerst in de Tweede Perceval-Continuatie (eind
e

17

12 eeuw), functioneren. Op de complexe vraag of er in de RvW onder de expliciete
betekenislaag een diepere betekenis, een boodschap, verborgen ligt, antwoordde
Draak ontkennend. We menen echter dat dit wel degelijk het geval is, bijvoorbeeld
in Waleweins gevecht met de demonische moederdraak. Het gaat hier, we tipten
het reeds aan, om een bewustzijnscrisis, waarin Walewein, gevangen in de staart
van de duivelse draak, tot het inzicht komt dat ridderschap faalt en alleen God
18
redding brengt. De grenservaring die Walewein hier beleeft heeft echter voor ons
19
een religieus-ethische dimensie, geen amoureuze.

1.3. Toch een ‘liefdesallegorie’?
Nogmaals: Ligt er onder het lineaire, narratieve gebeuren, zoals dit zich in
opeenvolgende episoden in de RvW ontrolt, een diepere betekenis verborgen, een
liefdesthematiek, die eventueel grijpbaar wordt door bewust aangebrachte
symbolische verwijzingen in de bovenliggende vertellaag, totdat deze verborgen
betekenis in de ontmoeting met Ysabele aan het daglicht treedt en met de epische
oppervlaktestructuur versmelt? Vooral met de opvatting dat het schaakspel als
‘symbool’ van de liefde moet worden opgevat, dat ook in het verdere verhaal zijn
invloed zou hebben doen gelden, lijkt het oude onderzoek een punt te hebben. Dat
blijkt uit het volgende.
In zijn studie Walewein, Moriaen en de Ridder metter mouwen heeft B. Besamusca
verband gelegd tussen het schaakspel uit de RvW en de Graal. Hij was van mening
‘dat de dichters welbewust het begin van hun werk in oppositie plaatsen tot de
20
beginepisode in de Queste’. Opvallend is dat de Utrechtse Arturist onlangs dit
standpunt nuanceerde en in zijn opstel Het zwevende schaakspel, de Graal en de
liefde de stelling verdedigde dat het schaakspel in onze roman niet alleen met de
Graal,

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

332
maar ook met de minne geassocieerd dient te worden. Hij spreekt over een ‘dubbel
21
verwachtingspatroon’ van het Dietse publiek. De these is nogal gecompliceerd. In
de hoofden van de toehoorders zouden zich oppositionele denkrichtingen hebben
ontwikkeld: ‘Terwijl het zweven van het schaakspel de luisteraars aan de Graal kan
22
hebben herinnerd, kunnen zij het object zelf met de liefde hebben verbonden.’ Hij
refereert daarna aan voorbeelden uit de Middelnederlandse literatuur, waarin het
schaakmotief met de liefde in verband staat. De voorbeelden zijn niet
onproblematisch, omdat ze inhoudelijk qua opzet onderling nogal verschillen. Soms
gaat het om een ‘gewoon’ schaakbord (a), waarop een man en een vrouw hun
partijtje spelen. De basisgedachte van deze vertelvariant vormt het principe dat de
schaker die de schaakster (het omgekeerde is ook denkbaar) verslaat hiermee haar
liefde verwerft, zoals dat bijvoorbeeld in de Wrake van Ragisel gebeurt, waar
Walewein, in de gedaante van een dwerg, een partijtje schaakt tegen zijn geliefde
Ydeine. Hij wint en mag als beloning met haar een liefdesnacht doorbrengen. Het
gaat in de partij om de winst, om de inzet. De schaakster zet als het ware haar eigen
‘lijf’ op het spel. Daarnaast wordt als voorbeeld de Lanceloet genoemd waarin de
titelheld een ‘magisch’ schaakspel (b) verslaat dat automatisch tegenspeelt. Wie de
geheimzinnige opponent is, blijft onbekend. Terwijl Lanceloet erin slaagt van de
schaakcomputer te winnen blijkt voor Genovere de automaat te sterk. Het spel met
zijn zelfspelende vermogen is een geniaal geprogrammeerde computer, die de
kwaliteiten van de speler op de proef stelt. Het spel tegen het ‘magische’ schaakspel
wijkt principieel af van het eerste voorbeeld: één speler beproeft zijn kunnen; de
uitslag van de krachtmeting, winst of verlies, bepaalt of de speler bewondering of
hoon, aanzien of gezichtsverlies, ten deel vallen. Kortom: de partij is een test.
Het valt niet te ontkennen dat het schaakspel in de literaire traditie vaak met de
liefde wordt verbonden. Maar functioneert het schaakmotief op deze manier ook in
de RvW? Van de twee genoemde verteltypes lijkt ons het laatste het meest relevante.
Duidelijk is dat er in de beginscène van de RvW niet tussen twee personen wordt
geschaakt, en al helemaal niet tussen minnepartners. Het tweede verteltype, de
partij van één individu tegen de ‘magische’ schaakcomputer, vertoont de meeste
overeenkomst met het spel in onze roman. Ook hier gaat het om het testkarakter,
om de uitdaging door een onzichtbare tegenspeler, om de smaad bij verlies.
Besamusca vraagt zich af, of de op het schaakspel volgende avonturenreeks
(drakenberg, koning Wonder, etc.) in een onderliggende betekenislaag met de liefde
(en een latere geliefde) heeft te maken. Of is er eerder een verband met de
graalproblematiek? Hij gaat op zoek in de tekst. Het genezende wonderbed en de
beschermende zetel, objecten die de held bij koning Wonder aantreft, brengt hij met
de wereld van de Graal in relatie. Een zinspeling op de wereldlijke liefde is hier
nergens te bespeuren. Ook het Zwaard met de Twee Ringen hoort volgens
Besamusca thuis ‘in de wereld van Wonder, in het rijk dat doet denken aan de
23
Graalwereld.’ Pas in de Amoraen-episode ziet hij de ‘associatie van het schaakspel
met de liefde’ opnieuw bevestigd. De naam van de koning maakt volgens hem
duidelijk
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dat ‘zijn existentie’ verbonden is ‘met “amors”, de liefde’. De vorst is inderdaad een
gepassioneerd minnaar, smoorverliefd op Ysabele, die hij in zijn
schoonheidsbeschrijving tweemaal met de liefdesgodin Venus vergelijkt. Besamusca
concludeert: ‘Na de episode bij Amoraen is de roman van Penninc en Vostaert een
24
liefdesverhaal geworden.’ Het valt hem op dat tijdens de onstuimige
liefdesontmoeting in de onderaardse kamer de liefde tussen Walewein en Ysabele
niet met het gebruikelijke woord minne, maar met amo(e)rs wordt aangeduid. Met
deze woordkeuze zou de dichter beogen koning Amoraen bij het publiek in gedachten
te roepen. Het feit dat in de slotscène aan het schaakspel weinig aandacht wordt
geschonken, terwijl het toch in de initiële hofscène naar Ysabele zou hebben
verwezen, wordt door Besamusca uitgelegd. Na de terugkeer aan het Arturhof zou
de verwijsfunctie van het schaakspel overbodig zijn geworden omdat de geliefde
nu in levenden lijve aan Waleweins zijde verkeert.
Basamusca heeft gelijk, de liefde wordt in de Amoraen-episode voor het eerst
duidelijk gethematiseerd. Maar het ontgaat ons wat dit feit met het schaakspel en
de (eventuele) liefdesgevoelens van Walewein voor Ysabele (daar ging het hem
toch om?) te maken heeft. Amoraen zegt het nadrukkelijk: het gaat om een jonkvrouw
die onze held niet kent (v. 3411: die ghi niene kint). Walewein staat in de liefde nog
steeds buiten spel, ondanks het feit dat aan het hof van de verliefde vorst zijn
schoonheid vrouwelijke aandacht trekt (v. 3068 vlg.). Om het Zwaard met de Twee
Ringen in eigendom te krijgen zal hij het moeten inruilen voor het derde
queeste-object uit de reeks: Ysabele. Walewein gaat op bruidqueeste in opdracht
van koning Amoraen. Tussen de schaakscène in het begin en het optreden van
Ysabele, die in het verre Endi Waleweins geliefde wordt, gaapt, de nevenepisodes
niet meegerekend, een kloof van twee uitvoerig beschreven hofscènes (Wonder,
Amoraen). Van symbolische verwijspunten die op een subtiel verborgen
liefdesthematiek zouden duiden, is in beide hofepisoden geen spoor te bekennen.
De recipiënt die, zoals Besamusca aanneemt, het schaakspel met de liefde heeft
‘geassocieerd’, en derhalve de start van een liefdesverhaal verwacht, moet over
een flinke dosis geduld beschikken voordat hij eindelijk ervaart dat Walewein de
prinses daadwerkelijk in zijn armen sluit. De hypothese dat de RvW, gezien de
schaakmotief in het begin, tot het optreden van Ysabele als een ‘allegorie van de
liefde’ dient te worden opgevat, vindt, voor zover wij kunnen zien, nauwelijks
ondersteuning in de tekst. Blijft het genoemde ‘associatieve’ aspect. Besamusca
introduceert hiermee een begrip in het onderzoek dat later wordt overgenomen (vgl.
25
J. Reynaert). Wij kunnen eerlijk gezegd met dit begrip weinig beginnen. Wat zich
tertijd tussen de oren van de toehoorders heeft afgespeeld, is voor ons moeilijk
traceerbaar. Maar nogmaals, op Besamusca's stelling dat in de Middeleeuwse
literatuur het schaakspel opvallend vaak met de liefde wordt verbonden, valt in zijn
26
algemeenheid weinig af te dingen. We zoeken verder.
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1.4. Via de ‘dood’ naar de liefde
Over welke eigenschap zou het schaakspel moeten beschikken om als opmaat te
dienen voor een liefdesverhaal? In zijn opstel Der Artusritter gegen das magische
Schachbrett oder Das Spiel, bei dem man immer verliert heeft W. Haug gepoogd
27
op deze vraag een antwoord te geven. De hier geformuleerde ideeën zijn van groot
belang voor de interpretatie van het schaakspel in de RvW. Haug analyseert enkele
literaire teksten, waarin het zelfspelende schaakspel wordt beschreven. Hij stelt
vast dat de held in de vroegste voorbeelden altijd tegen de geniale computer verliest.
Het oudste Franse voorbeeld waarin het ‘magische’ schaakspel wordt genoemd is
de Tweede Continuatie van Chrétien's Perceval. Het werk ontstond zo'n halve eeuw
vóór de RvW. Perceval, toch niet de eerste de beste, wordt door de ‘computer’ tot
drie keer toe mat gezet. In zijn ergernis over het verlies wil hij de stukken het raam
uitgooien, maar dan verschijnt plotseling een beeldschone jonkvrouw op wie hij
prompt verliefd wordt. De dame zegt dat zij zijn geliefde wil worden, op voorwaarde,
dat hij op jacht gaat naar een wit hert dat zich in haar paleispark ophoudt. Als bewijs
van zijn succes moet hij haar de kop van het dier brengen. Ze geeft hem nog een
hondje mee dat bij de zoekactie behulpzaam zal zijn. Perceval trekt er op uit. Er zijn
allerlei moeilijkheden te overwinnen, maar de held weet de hem gestelde opgaven
succesvol af te sluiten. In de omarming met de dame die hem na het verloren spel
op hertenjacht stuurde vindt hij ten slotte zijn liefdesgeluk. In zijn interpretatie wijst
Haug op het feit dat er een opvallende breuk valt te constateren tussen het begin
van het verhaal, het smadelijke verlies van de held tegen het magische schaakspel,
en het vervolg, de succesvolle jacht op het witte hert. De schaakscène krijgt geen
episch vervolg! Na een analyse van Ierse verhalen, de sage van Midir en Etain, en
het verhaal van Art, de zoon van koning Conn (waarop te onzent Eringa reeds attent
maakte), komt Haug tot de conclusie, dat in alle gevallen de verloren partij, gespeeld
tegen een superieure macht die altijd wint, de aanleiding vormt voor een tocht naar
de Andere Wereld. De auteur van de Tweede Perceval-Continuatie heeft de inleiding,
het verloren spel, in zijn concept verwerkt, maar de reis die oorspronkelijk naar
aanleiding van het verloren spel moest worden ondernomen ingebed in een ander
bekend verhaal, de jacht op het witte hert. Conceptueel is deze verandering
interessant. De verwantschap van beide vertelmodellen maakte de contaminatie
mogelijk: in beide gevallen culmineert de reis naar de Andere Wereld in de
ontmoeting met een beeldschone vrouw.
Ook Haug ziet in het ‘magische’ schaakspel een vorm van symboliek. Het
mythische vertelschema dat in zijn hypothese aan de Ierse en Oud-Franse
schaakverhalen ten grondslag ligt, omschrijft hij als volgt: Het schaakspel dat de
held aan een onoverwinnelijke tegenstander uitlevert, verwijst naar het ‘spel’ dat
iedereen ooit zal verliezen, de eindstrijd met de Dood. In de literaire adaptatie wordt
dit gegeven omgezet in epische handeling, en wel in een tocht via het Dodenrijk
naar de Andere Wereld. Hier wordt in de Unio met de bovennatuurlijke
‘lebenspendende
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Frau’ aan de held het aan de Dood verloren Ik symbolisch teruggeschonken. De
dodelijke implicatie van het spel wordt in het epische gebeuren ongedaan gemaakt
door een andere kracht, de Liefde, die uit de Dood verlost. Kenmerkend is dus dat
de hoofdpersoon, de verliezer, geconfronteerd wordt met twee krachten die in wezen
elkanders tegenkrachten vormen. Er is de Dood, die over de held zegeviert, er is
de Vrouw, die hem in haar schoot revitaliseert. Het gaat aldus Haug om de
ontmoeting met de geliefde als persoonlijke verlossing, om de overwinning op de
dood, kortom: om het sterven ten leven. Dankzij Haug wordt ons de relatie die er
stofgenetisch tussen het magische schaakspel en de liefde bestaat, maar waarvoor
een symbolisch verband moeilijk was aan te wijzen, duidelijk. Het ‘dodelijk gevolg’
van de verloren partij vormt de link tussen het spel en de liefde.
Wat betekent dit voor de RvW? De Tafelronde (inclusief Walewein) weigert de
uitdaging van het magische schaakspel aan te nemen, en voorkomt hiermee dat
het (eventueel) door het superieure mechanisme wordt mat gezet. De consequentie
hiervan is dreigend eerverlies dat tot handelen dwingt. Het eerste avontuur na de
hofepisode (gevecht met de draken in de duistere bergspelonk) vloeit logisch voort
uit de geweigerde schaaktest. De voor de held kansloze confrontatie met het
superieure spel wordt herhaald. Hij moet opnieuw een strijd aangaan tegen een
overmachtige tegenstander, het diabolische serpent, en raakt daarbij levensgevaarlijk
gewond. De plaats die het gevecht met de draak binnen de structuur van de RvW
inneemt, namelijk onmiddellijk volgend op de fatale schaaktest, wordt door het
mythische oerstramien bepaald. Volgens het model van Haug zou nu het laatste
segment van de driedelige vertelsequentie, het genezingsmotief, moeten volgen,
de existentiële ‘vernieuwing’ in de vereniging met de bruid. Ook in de RvW volgt na
het drakengevecht in het ‘dodenrijk’ de wonderbaarlijke genezing. Maar die vindt
niet plaats in de schoot van de fee. Walewein wordt in het wonderbed van koning
Wonder ‘vernieuwd’ (Van Mierlo). De RvW is stofgenetisch bezien qua opzet een
bruid-queeste die echter vroegtijdig wordt afgebroken en na een flinke epische
29
onderbreking pas in Endi weer wordt voortgezet (Winkelman). Op een essentieel
punt verschilt onze interpretatie van de gangbare, namelijk wat de testfunctie van
het schaakspel betreft. Nog onlangs poneerde J. Reynaert, in een reactie op
Besamusca, dat het schaakspel inderdaad vaak als een kwalificerende proef
optreedt: ‘alleen de beste ridder zal op een bepaald schaakbord, tegen een
onzichtbare, magische opponent, de overwinning kunnen behalen, en daardoor juist
30
als held voor een volgende episode in aanmerking komen.’ Hij verwijst o.a. naar
de Lanceloet, waarin de titelheld zijn voortreffelijkheid bewijst door tegen het
magische schaakspel te winnen. Het spel selecteert de beste voor de verdere
handeling. Heel anders is het verloop in de RvW. Ook hier is sprake van een
kwalificerende test, maar het resultaat is voor Walewein en de zijnen ronduit
blamerend.
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1.5. Land van Wonder: een feeënrijk?
In 1988 heeft K. van Dalen-Oskam opnieuw de aandacht gevestigd op de rol die
het schaakspel in de RvW speelt. Zij maakt ter vergelijking attent op Oud-Franse
Arturromans waarin het ‘magische’ schaakspel voorkomt. Uiteraard komt ook zij bij
het oudste voorbeeld, de Tweede Continuatie van de Perceval, terecht. Dit soort
verhalen wordt gekenmerkt, zo merkt zij op, door een vaste basisstructuur. Ten
opzichte van Haug, naar wie zij in haar bibliografie verwijst, vindt er een lichte
modificatie plaats. Zij stelt: ‘de held speelt tegen een uit zichzelf tegenspelend
schaakspel en verliest, daarop krijgt hij een opdracht waarbij hij, wil hij deze eervol
vervullen, een mysterieuze plaats dient te bezoeken die kenmerken heeft van een
soort Dodenrijk. Daar bevindt zich namelijk het door de opdrachtgever (of -geefster)
31
gewenste dier of, zoals het ook wel voorkomt, de gewenste vrouw.’ De toespeling
op de sage van de vervolgde hinde, waar het wonderdier oorspronkelijk wellicht de
getransformeerde feemaitresse voorstelde die een minnaar kwam zoeken in de
32
mensenwereld, komt ons bekend voor. De Tweede Perceval-Continuatie heeft
ons immers al laten zien dat de held, om de liefde van de dame te verwerven, op
jacht moest gaan naar het witte hert. Van Dalen-Oskam is er van overtuigd dat
Penninc, de ontwerper van de RvW, de traditionele functie van het magische spel,
33
het “dodelijke” gevolg bij verlies, heeft gekend. De Middelnederlander zou de
zelfspelende eigenschap van het schaakspel, en daarmee het testkarakter, niet in
zijn roman hebben kunnen gebruiken, omdat de ridder die verliest zou worden
34
‘opgescheept’ (zo Van Dalen-Oskam) met een ‘bijna onmogelijke queeste’. Maar
dat is toch in feite het geval: Walewein wordt op zijn zoektocht opgescheept met
een levensgevaarlijk avontuur, met een drakengevecht dat voor hem bijna dodelijk
afloopt.
Van Dalen-Oskam volgt de interpretatie van Draak en meent dat ‘nergens over
het zwevend spel gezegd [wordt], dat het - als een moderne schaakcomputer - uit
35
zichzelf partij kan geven.’ Om die reden heeft zij de aanvankelijk in haar studie
ontwikkelde denklijn afgebroken. Zij zoekt nu naar een andere interpretatie. Zij
veronderstelt dat ‘het zwevende schaakspel het geheel aan eigenschappen moet
36
verbeelden dat een ridder behoort te bezitten om een goed koning te zijn.’ Walewein
zou zich door het veroveren van het schaakspel kwalificeren voor het koningschap
dat Artur hem in ruil voor het schaak (dat meer waarde heeft dan heel het rijk) in
het vooruitzicht stelt. Maar in het verdere verloop van de RvW ziet ze het belang
van het schaakspel vervagen. De schuld krijgt, zoals gewoonlijk, Vostaert, die
volgens Van Dalen-Oskam deze ‘symbolische duiding van het schaakspel (die
37
Penninc in zijn werk verweven heeft) niet verder uitgewerkt’ zou hebben. Onlangs
heeft J. Reynaert in zijn recensie van Besamusca's schaakartikel de these van Van
Dalen-Oskam verdedigd en aangevuld. Zijn hypothese komt op het volgende neer:
De drie te verwerven queeste-objecten (schaakspel, zwaard, Ysabele) zouden staan
voor de waarden wijsheid, ridderschap en liefde, die de ‘kroonpretendent’ (Walewein
dus) tijdens zijn zoektocht moet veroveren. Maar uit het verhaal blijkt dat het

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

337
zwaard (samen mét zijn symbolische eigenschap?) door Walewein wordt ingeruild
om het schaakspel te bemachtigen. Reynaert redt zich uit het probleem met de
suggestie dat alle drie de waarden in het schaakspel samen zouden zijn gekomen.
38
Hij spreekt over een ‘“cumulatieve” betekenisgeving’. Anderzijds stelt hij vast dat
Walewein ‘meer oog blijkt te hebben voor Ysabele dan voor het schaakspel’, hetgeen
volgens hem (met deze vaststelling zijn these relativerend) niet bepaald pleit voor
Walewein als ideale kroonopvolger. Uit de hierboven gerefereerde discussie blijft
een belangrijk punt ter overdenking over. Van Dalen-Oskam ziet verband tussen
het magische schaakspel en de ‘Hindenfeesage’, een verband dat mogelijkerwijs
reeds in het model dat aan de RvW ten grondslag ligt aanwezig zou zijn geweest.
Het volgende sluit hierbij aan.
L. Jongen (1980) heeft het motief van de hertenjacht, dat in diverse Oud-Franse
39
dichtwerken voorkomt, nader geanalyseerd. Het verhaalstramien gaat steeds als
volgt. Een held komt, na een rivier te zijn overgestoken, tijdens een jacht op het
witte hert in een feeënland terecht, waar hij ontvangen wordt door een mooie vrouw,
de fee-maitresse. Jongen maakt erop attent dat de Middelnederlandse versie van
het verhaal, Lanceloet en het hert met de witte voet, overeenkomsten vertoont met
de hierboven aangehaalde Tweede Perceval-Continuatie. Hij merkt op: ‘in beide
begeleidt een wit hondje de held en in beide is de jacht op een hert de voorwaarde
om met de dame te kunnen “trouwen”.’ Ook Jongen legt verband tussen de
fee-maitresse en de ‘schaakbordfee’ uit de Continuatie. Zijdelings maakt hij in zijn
betoog nog een opmerking over de RvW. Hij ziet een parallel tussen ‘de
sprookjesachtige ontvangst van [...] Walewein op het kasteel van koning Wonder’
en ‘de ontvangst van Lanval, Graelent, Guingamor en Desiré door de fee in de naar
40
hen genoemde lais.’ Hij suggereert hiermee dat bekende narratieve modellen,
waarin de zoektocht naar een bruid wordt gethematiseerd, verwantschap vertonen
met Waleweins tocht naar Wonder. Jongen is overigens niet de eerste die in dit
verband naar Franse lais verwijst. M. Draak heeft reeds opgemerkt: ‘Walewein
bereikt Wonder's gebied, nadat hij een weg heeft afgelegd dòòr een berg heen. Is
hier bewust een der traditionele toegangen tot de “Andere wereld” geschetst?’ Zij
wijst op ‘Yonec’, een van de lais van Marie de France, waar een vrouw ‘het voetspoor
41
van haar minnaar volgt tot in zijn feeënrijk [...]’. De gemaakte observatie overtuigt.
In het rijk van Wonder, een Andere Wereld, had Walewein, we zagen het reeds
eerder zijn ‘fee’ moeten aantreffen. Maar helaas, zij is door de auteur uit haar
vertrouwde ambiance verdreven. Onze held moet tot Endi wachten voordat hij zijn
‘Jenseitsbraut’ in de gestalte van de knappe Ysabele zal ontmoeten.

1.6. Het anti-voorbeeld: ‘Potifars wijf’
Tot de motieven die Penninc bij de beschrijving van de liefdesproblematiek in de
42
RvW hebben geïnspireerd rekent J. van Mierlo ook het Potifar-motief. Het bijbel-
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verhaal heeft de auteur bij de beschrijving van Roges' stiefmoeder direct beïnvloed.
Wat was het geval? Een sprekende vos vertelt in zijn omheinde hof (niet ver van
Endi) aan Walewein dat hij eigenlijk de zoon is van koning Roges van Ysike. Hij
was, voordat hij in een vos werd omgetoverd, een knappe jongeling. Zijn moeder
had hem in zijn jeugd vele ridderlijke vaardigheden bijgebracht, o.a. het schaakspel.
Ook had ze hem in de regels van de hoofse vrouwendienst onderwezen (v. 5341:
Soe leerde mi dienen vor joncfrouwen). De ideologie achter deze vorm van
e

e

vrouwenverering, met name bekend uit de volkstalige liefdeslyriek van de 12 , 13
eeuw, vormde een afspiegeling van de feodale vazallendienst aan de leenheer,
waarbij echter de rollen, geprojecteerd op man en vrouw, werden omgedraaid.
Algemeen geformuleerd kwam het op het volgende neer. Een adellijke jongeman
bood aan een meestal getrouwde, hoog adellijke dame zijn minnedienst aan, in de
hoop dat zij hem omgekeerd als ‘loon’ haar liefdesgunst zou bewijzen. Meestal ging
in de minnezang het initiatief van de man uit, de anonieme dame reageerde veelal
onverschillig, ja soms zelfs bits afwijzend. Ook een positievere reactie was echter
mogelijk. De dame verleende haar ‘dienaar’ dan kleine gunstbewijzen, meestal
relatief onschuldig van aard: een vriendelijke groet, een kus, een glimlach, etc.
Roges was door zijn opvoeding op de hoogte van dit galante spel met de minne,
in wezen een ceremoniële flirt, eerder fictioneel van aard dan verankerd in de feodale
43
realiteit. Helaas stierf zijn moeder, waarna zijn vader op aanraden van zijn baronnen
hertrouwde met een jonge vrouw. Ruim een jaar was Roges om didactische redenen
van het hof weg geweest. Hij leerde pas bij thuiskomst zijn stiefmoeder kennen.
Hoofs als hij was en vertrouwd met de etiquette nam hij naast haar plaats, tot vreugde
van zijn vader. Na de maaltijd gaat de dame naar haar kamer, haar echtgenoot,
koning Roges, volgt haar. De vrouw verwijt de koning dat ze zijn knappe zoon tot
nog toe niet heeft gezien. Ze wil Roges bij zich houden, een gevolg geven, op
voorwaarde dat hij aan het hof blijft en haar zijn dienstwilligheid bewijst (v. 5411:
Ende latene vor mi dienen, here). De vader, goedgelovig, verheugt zich over haar
woorden en stemt toe. De dame roept Roges later bij zich omdat ze hem wil spreken.
Ze verzoekt de jongeling naast haar op het bed plaats te nemen. Ze kent de
jongeman, althans dat beweert ze, al langer. Een mysterieuze ‘amour de loin’, een
liefde op afstand (hierover later meer), heeft reeds lange tijd geleden bezit van haar
genomen. Zij verheugt zich dan ook over zijn thuiskomst, want ze verlangde hevig
naar hem (v. 5448 vlg.: Mi langhede uter maten zere/ Om u). Ze heeft de jongeman
in werkelijkheid nooit gezien, maar hoopt nu, met een duidelijk toespeling op het
seksuele gebeuren, met hem te kunnen doen wat ze begeert (v. 5451 vlg.: Dat ic
met u minen wille/ Sal hebben...). Haar argument luidt: zijn vader heeft hem aan
haar gegeven, om zijn leven lang in onderhorigheid zijn minnedienst te bewijzen (v.
5455: Mi te dienene) (vgl. ook v. 5456: Wildi mi dienen, v. 5460: Ende staet mi van
dienste bi). Roges, die evenmin als zijn vader de kwalijke intentie van zijn stiefmoeder
doorziet, spreekt hoofs zijn dank uit. Maar als ze hem daarna vraagt, voordat ze het
bed verlaten, haar op de mond te kussen (v. 5468: Nu cust mi an minen mont),
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wordt hem duidelijk dat het hier niet gaat om hoofse genegenheid maar om de
onverbloemde wens tot seks.
Als hij weigert begint ze hem te bedreigen: het zal hem zijn leven en eer kosten.
Zij heeft hem immers in haar macht, zodat ze hem, zelfs al wil hij niet op haar
avances ingaan, ertoe zal dwingen. Als de jongeman dan onthutst het bed wil
verlaten, grijpt ze hem vast, trekt hem in bed terug. Ze begint hem uit te schelden,
zichzelf toe te takelen, zich tot bloedens toe in het gezicht te krabben. Geen wonder
dat Roges gelooft dat ze door de duivel bezeten is (v. 5519: Dat het biden duvel
ware). Ze scheurt de kleren van haar lijf, zodat ze naakt voor hem staat. Luidkeels
begint ze om hulp te roepen. Het hele hof komt op het rumoer af. De koning betreedt
als eerste het vertrek en vraagt wie haar kwaad heeft gedaan. De schuld krijgt de
arme Roges, zijn zoon, die haar zou hebben willen aanranden (v. 5557 vgl.: hi soude
zinen wille/ Met mi hebben). De koning is zonder meer van de waarheid van haar
woorden overtuigd en wil zijn zoon doden. Deze beklemtoont zijn onschuld, maar
tevergeefs. Familieleden van moederskant nemen het echter voor hem op en weten
gedaan te krijgen dat zij de jongeling mogen meevoeren om zogenaamd de doodstraf
aan hem ten uitvoer te brengen. Als echter de stiefmoeder hoort dat Roges aan
twee ooms, broers van zijn moeder, wordt toevertrouwd, kookt ze over van woede
en betovert de jongeman. Hij verandert ter plaatse in een vos. Hertogin Alene, de
zuster van zijn moeder, spreekt een tegenvloek uit, waardoor de stiefmoeder in een
pad verandert. Ze zit vanaf nu stilletjes onder de dorpel van de deur, terwijl alle
passanten haar pijn doen en bespuwen. Uiteindelijk wordt ze tegelijk met Roges
onttoverd, nadat ze lange tijd zoals een pad betaamt op die plek onder de dorpel
verscholen had gezeten (v. 10948 vlg.: Onder die zille [...] Padden wijs.)
Het verhaal over de vrouw van Potifar die Jozef trachtte te verleiden staat te lezen
in hoofdstuk 39 van het bijbelboek Genesis. Er wordt, kort gezegd, het volgende
verteld. Potifar, een rijke hoveling van de Farao, stelt de knappe slaaf Jozef aan als
beheerder van zijn huis. De vrouw des huizes, door haar man schromelijk
veronachtzaamd, wordt verliefd op de joodse jongeman en nodigt hem uit tot bijslaap
(Genesis 39, 7: ‘Lig bij mij’). Hoewel zij haar verzoek dagelijks herhaalt, weigert
Jozef steeds erop in te gaan, daarbij wijzend op het vertrouwen dat Potifar hem
heeft geschonken. Bovendien zou hij zondigen tegen God. Op zekere dag, toen
verder niemand thuis was, drong ze nogmaals aan met de woorden ‘Kom bij me
liggen’, waarbij ze hem bij zijn mantel greep. Hij liet zijn mantel in haar hand achter
en vluchtte weg. Ze roept het huispersoneel en verspreidt de leugen dat Jozef haar
wilde verleiden, maar dat haar schreeuwen hem dit heeft belet. Het kleed houdt ze
in bewaring als ‘bewijsmiddel’. Ze doet daarna haar beklag bij haar echtgenoot
Potifar die haar geloof schenkt en Jozef in de gevangenis werpt. God waakt echter
over hem en geeft hem genade in de ogen van de opperste bewaker. De strekking?
Potifars wijf is een sensuele vrouw die wordt gedreven door haar passie. In haar
hartstocht poogt ze Jozef te verleiden tot snelle seks. Maar de godvruchtige
jongeman weigert. Dan slaat haar stemming om en ze beschuldigt Jozef valselijk
van
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aanranding, daarmee een bestraffing over hem afroepend. De tekstuele driehoek
man, vrouw, potentiële minnaar is in beide teksten duidelijk te herkennen. Potifar,
Potifars vrouw en Jozef vinden hun spiegelbeeld in koning Roges, zijn echtgenote
en Roges, zijn zoon. Er zijn echter duidelijke verschillen in nuancering. In het
bijbelverhaal staat Jozef centraal. Hij is het absolute voorbeeld, loyaal aan zijn heer
en getrouw aan God. Hij weerstaat de verleidingskunst van de vrouw, maar moet
deze in ethisch opzicht exemplarische houding bekopen met ongenade van zijn
heer, zodat hij in de gevangenis belandt. En de RvW? Roges, de jongeling die
vertrouwd is gemaakt met de regels van de vrouwendienst, heeft aanvankelijk niet
door dat de stiefmoeder de hoofse minneconventie probeert te misbruiken voor
averechtse doeleinden. Zij beschouwt de hem opgelegde ‘dienst’ als een vorm van
horigheid, waardoor zij de bevrediging van haar seksuele verlangens ten opzichte
van haar Roges, haar ‘minneslaaf’, kan afdwingen. Roges weerstaat de
verleidingspoging van zijn stiefmoeder. Haar reactie na de weigering tot seks is veel
heftiger dan die van Potifars vrouw en grenst aan een vorm van liefdesrazernij. De
jongeman valt ondanks zijn fiere houding in ongenade bij de koning, zijn vader, die
geen oog heeft voor het bedrieglijke handelen van zijn jonge echtgenote. Het duivelse
kwaad, verpersoonlijkt in de stiefmoeder, blijkt oppermachtig. De vrouw beschikt
over bovennatuurlijke krachten en spreekt een vloek uit over de jongeman, waardoor
deze in een vos verandert. De stiefmoeder ontloopt echter haar straf niet en wordt,
even mysterieus, omgetoverd in een pad.
In de RvW ligt het accent niet in de eerste plaats op het edele gedrag van de
jongeman, maar op de seksuele bezetenheid van de vrouw. In liefde ontstoken eist
ze seks. ‘Liefde’, in deze vorm, is een ziek makende kracht, die een catastrofale
uitwerking heeft op het leven aan het hof. Roges wordt door de vloek van zijn
stiefmoeder, buiten zijn schuld, omgetoverd in een vos. Maar een vergelijkbare slag
treft ook haar. Zij wordt door de tante van Roges met een tegenkracht geconfronteerd
die haar eveneens met een gedaanteverwisseling straft. Zij wordt in een pad
getransformeerd. Dat Roges een vos wordt, kan uit het onderliggende sprookje
worden verklaard. De slimme ‘dierhelper’ vertoont de trekken van de vos in de
44
diertraditie. Maar waarom verandert de geile stiefmoeder in een pad? Het antwoord
luidt als volgt. In de (laat-)middeleeuwse literatuur wordt de pad als een obscuur
dier beschouwd. Een voorbeeld. In de Duitse sterk erotisch geladen klucht Der
Rosendorn wordt verteld dat een vulva zich uit onvrede met de onaanzienlijke plaats
aan het lichaam van haar dame heeft afgezonderd en een eigen leven wenst te
leiden. Maar het gaat de geïsoleerde fud (vulva) niet over rozen. Mannen herkennen
haar niet eens, geloven met een pad te maken te hebben en geven haar,
vergelijkbaar met de kwalijke behandeling in de RvW, vol verachting een paar stevige
45
schoppen. De beeldspraak is duidelijk: de pad, giftig van aard, afschrikwekkend
46
om te zien, te vies om beet te pakken, symboliseert het vrouwelijke
47
geslachtsorgaan. De door haar seksuele lust beheerste stiefmoeder van Roges
wordt, via het procédé van de pars pro toto, tot haar vulva gereduceerd en in een
pad veranderd. De geschiedenis
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van Roges laat in alle duidelijkheid zien waartoe liefdeswaanzin kan leiden. Hoofse
minnedienst gaat functioneren als dekmantel voor een gevaarlijk spel met het
liefdesvuur, dat voor alle betrokkenen rampzalig eindigt.

1.7. Tussenbalans
Met name de volgende punten zijn voor ons verdere onderzoek van belang:
- De stelling dat in de RvW van het begin af aan onder de epische handeling een
liefdesthematiek verborgen ligt, zodat het verhaal als een ‘liefdesallegorie’ moet
worden opgevat (Van Mierlo, Eringa), wordt in recent Walewein-onderzoek opnieuw
geponeerd. Het schaakspel kan niet alleen ‘associatief’ (Besamusca, Reynaert),
maar ook ‘stofgenetisch’ (Winkelman) een verwijzing naar de minne bevatten.
Waleweins weg naar Wonder via de drakenberg vertoont gelijkenis met de traditionele
tocht naar het feeënrijk in de Andere Wereld (Draak, Jongen).
- Het mythische concept (Haug) dat samen met het sprookje Aarne-Thompson 550
(Draak) de bouwstoffen voor de RvW heeft aangeleverd, maakt duidelijk dat het
oorspronkelijk ging om existentiële zaken: de Dood, de Liefde en het Leven. De
vroegste literaire omzettingen berusten op de basisvoorstelling dat de door spelverlies
ten dode opgeschreven held door de liefdesomarming met de ‘lebenspendende
48
Frau’ het leven wordt teruggeschonken (Haug). Opgemerkt dient te worden dat
deze heidense idee van revitalisatie in de schoot van de ‘goede fee’, haaks staat
op het christelijk-religieuze dogma dat alleen Gods genade de mens uit de dood tot
nieuw leven kan wekken.
- Met koning Amoraen, zijn naam zegt het al, komt de liefde (amors) voor het eerst
nadrukkelijk in de RvW ter sprake (Besamusca). De vorst bemint Ysabele die hij in
zijn schoonheidsbeschrijving tweemaal met Venus vergelijkt, de liefdesgodin van
de erotische liefde. Een niet onproblematische omschrijving voor een hoofse dame!
- Een waarschuwing tegen liefdesverdwazing spreekt uit de gebeurtenissen rond
Roges' stiefmoeder, een valse minnedame, die onmiskenbaar de trekken vertoont
van Potifars wijf (van Mierlo). Het verhaal toont aan dat de integratie van de ‘boze
fee’ in de hoofse wereld tot een explosieve situatie leidt, die bij ontlading een
vernietigende uitwerking heeft op de aan het hof heersende ordo.
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2. Indië en de terugreis

2.1. Vroege signalen van een verre bruid
Volgens het structuurprincipe van het aan de RvW ten grondslag liggende sprookje
Aarne-Thompson 550 leert de held Ysabele pas als derde queeste-object kennen
op het moment dat de verliefde koning Amoraen haar schoonheid beschrijft en aan
Walewein de opdracht geeft de vrouw voor hem te gaan halen. In ruil zal de held
het Zwaard met de Twee Ringen verwerven, dat hem op krediet wordt meegegeven.
Walewein, die de jonkvrouw niet kent, trekt er daarna op uit om voor Amoraen de
bruid te werven. Om de dame te bevrijden, die in de kasteeltuin door haar
despotische vader gevangen wordt gehouden, moet de held in zijn eentje de
zwaarbewaakte, door 12 muren beschermde burcht veroveren. De niets ontziende,
ja meedogenloze manier waarop de ontketende held als een furie met zijn magische
Zwaard met de Twee Ringen een slachtpartij onder de verdedigers aanricht, is
49
zonder meer bruut te noemen. Niettemin ziet de held zich als een ‘Godskind’ dat
speciale bescherming van God de Vader geniet (v. 7054 vlg.: hi es mijn vader:/ Hi
sal sijn kind wel bescarmen!). De militante vertellijn zou, zo verwacht men, in een
klinkende overwinning van de held op de burchtheer, de sterke Assentijn, en daarmee
met de verovering van Ysabele moeten eindigen. Maar dan grijpt het epische toeval
in: de overwinningenreeks van de onoverwinnelijk geachte held worden plotseling
50
afgebroken. Bij de tiende poort verliest hij door een ongelukkige slag tegen zijn
elleboog (wat een pech!) zijn wonderzwaard. Hij wordt gevangen genomen door de
koning, die over de krachten van ruim 10 man beschikt. Zo komt er, voorlopig althans,
een einde aan Waleweins ridderlijke dadendrang. Hij is nu gevangene en meent
dat hij direct zal worden gedood (v. 7332: Hi waende te hant bliven doot!). In deze
onzalige toestand blijft er voor een christelijke ridder maar één weg over. Walewein
bidt tot de Lieve Heer en de Heilige Maagd met het verzoek, mocht hij zijn leven
verliezen, zijn ziel in de hemel op te nemen. Zijn oprechte wens: Moge hem na de
dood het eeuwige leven ten deel vallen.
Kort ervoor was (eindelijk) Ysabele ten tonele verschenen. Plotseling, zonder
verdere aanleiding, wordt ze geïntroduceerd (v. 7100 vlgg.). Van Es was het al
51
opgevallen: ‘De overgang in het verhaal is zeer abrupt’. Natuurlijk weet het publiek,
dankzij het verslag van Amoraen, wel iets over haar. De dame pleegt zich op te
houden in de paradijselijke paleistuin, omgeven door wonderlijke zaken die hun
directe invloed op het menselijke leven doen gelden. Er is een levensbron, die
verjongende eigenschappen heeft en een lang en gezond leven schenkt (v. 3586
vlgg., v. 7810). Ook het genezingsmotief, ons bekend van het wonderbed van koning
Wonder, waarin ooit de zwaar gewonde Walewein van zijn kwetsuren herstelde,
klinkt op. In een gouden kunstboom zingen mechanische vogeltjes, wier muziek
een heilzame werking heeft. Al zou een man dodelijk gewond zijn, bij het aanhoren
van hun gezang zou hij snel van zijn pijn zijn verlost (v. 3545 vlgg.: Al ware een toter
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doot ghewont/ [...] Hi worde quite van alre pine). De genoemde motieven hebben
echter geen directe relevantie voor het verhaal: geen oude die zich jong baadt, geen
gewonde die onder de levensboom herstelt. De hele lusthof, per traditie de plek
waar de hoofse liefde wordt bedreven, speelt verteltechnisch geen rol van betekenis.
Ysabele ruilt deze zonnige locus amoenus, zo zal blijken, maar al te graag in voor
de duistere heimelijkheid van het onderaardse liefdesvertrek. Zij vertelt haar vader
over dromen, waarin ze een uitermate knappe ridder heeft gezien, die ‘van ver weg’
is komen aanrijden (v. 7130: Uut varren lande quam ghereden), met een duidelijke
toespeling op de haar nog onbekende Walewein. De vader legt de dromen uit,
waarbij hij ervan overtuigd is dat de ridder, met name op basis van de derde droom,
hem grote schade zal toebrengen (v. 7183 vlg.: Die mi noch in groter scaden/ Sal
bringhen). Wat dan ook gebeurt!
De auteur maakt door toespelingen duidelijk dat de gelieven elkaar reeds beminden
vóór hun eerste kennismaking in Endi. Het gaat hier, zoals R. Zemel heeft laten
52
zien, om de zogeheten ‘amour de loin’. Ysabele heeft de man van haar dromen
nog nooit in werkelijkheid aanschouwd en toch houdt ze al van hem (v. 7392 vlg.:
Soe es bevaen met ridders minne/ No danne hadsoene niet ghesien). Het echte
minnevuur wordt echter pas ontstoken als de gevangen Walewein in levenden lijve
voor haar staat. Haar verliefdheid is dan zo heftig dat ze niet weet hoe ze het heeft
(v. 7387 vlgg.). Ze wil maar een ding: ‘de vervulling van haar liefdesverlangen’
53
(Zemel). Haar vader geeft haar toestemming die nacht over de gevangene te
beschikken om haar verhitte gevoelens op hem te ‘koelen’ (v. 7402), waarbij de
vader aan woede denkt en zij aan seks. Er gebeurt iets vreemds: terwijl Walewein
als gevangene aan haar wordt gepresenteerd en zij bij het zien van de held danig
verliefd raakt, zwijgt de dichter over het effect dat de ontmoeting op Walewein heeft.
De held wordt in de kerker gegooid en pas als de kerkerdeur veel later wordt geopend
en Walewein, naar buiten tredend de schone jonkvrouw (weer) ziet, is er sprake
van de liefdesvonk die zijn hart doet opspringen (v. 7761 vlg.: Als hi die scone
joncfrouwe sach/ Sine herten ontploec). Toch is Walewein daarvóór, in de
gevangenis, geenszins vrij van de liefde. Ook hier is, zoals Zemel reeds liet zien,
de ‘liefde van verre’ bepalend. Walewein merkt op dat hij reeds lange tijd in de ban
is van Ysabele (v. 7710 vlg.: Hare minne [...] / Die ic langhe hebbe ghedragen). In
het onderzoek is de vraag gesteld, sinds wanneer dan wel. Zemel merkt op: ‘Koning
Amoraen bemint Ysabele “van verre”, en als Walewein voor hem op bruidqueeste
gaat, stileert hij zichzelf, eerst een beetje en later volkomen, in de rol van een ridder
54
die beheerst wordt door “amour de loin”.’ J.D. Janssens trekt een soortgelijke
conclusie. Hij vraagt zich af, of Walewein ‘dan toch op haar verliefd geworden [is]
55
toen hij door koning Amoraen over haar hoorde vertellen [...]?’
Wat gebeurde er toentertijd precies? Amoraen, wiens echtgenote is gestorven,
heeft een hartstochtelijke liefde voor Ysabele opgevat (v. 3451: Dit es die joncfrouwe
die ic minne!). De oorzaak van zijn liefde is ook bij hem ‘horen zeggen’. De dame
wordt door degenen die haar kennen zeer geprezen, niet alleen om haar uiterlijke

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

344
maar ook om haar innerlijke kwaliteiten. Maar er is meer. Ysabele wordt bij de
beschrijving van haar schoonheid op twee plaatsen met Venus vergeleken. Een
compliment? In het MNW lezen we over Venus dat zij de ‘heidensche godin van de
56
natuurlijke of sexueele liefde’ is. Zij regeert over de minne (v. 3426: Die ghebod
heift over de minne). Niet verwonderlijk dat Venus ook vaak als koningin (met kroon)
wordt afgebeeld. Ysabele is overigens nog knapper dan de liefdesgodin die toch
bekend staat om haar verblindende schoonheid (en zoals bekend ooit een
schoonheidsprijsje won!). Gezien de plaats die Venus in de christelijke Middeleeuwen
inneemt is de vergelijking met Ysabele niet onproblematisch. De godin die het
liefdesvuur ontsteekt (vgl. haar attribuut: de fakkel) en het hart van de verliefde mens
doorboort, eeuwige minnepijn veroorzakend (vgl. haar attributen: pijl en boog) is,
vanuit christelijk perspectief, een gevreesde duivelse macht die de geest aantast
57
en de mens van zijn gezonde verstand berooft. Van deze liefde dreigde Amoraen
al slachtoffer te worden. Hij beminde zijn ‘Venus’ zo zeer dat hij vreesde krankzinnig
te worden (v. 3452: Ic werde onvroet van minen zinne) als Walewein haar niet snel
58
voor hem gaat halen. Godin Venus heeft haar evenbeeld, Ysabele, het prachtige
goudgele haar geschonken dat haar schoonheid compleet maakt (v. 3446 vlg.). Het
helblonde haar, summum van vrouwenschoonheid, heeft Ysabele overigens per
traditie gemeen met Ysaude van Yerlant (v. 3441), de Ierse Isolde ‘met het blonde
59
haar’. De verwijzing naar de Tristanstof is intertekstueel interessant: wat Tristan
overkwam gebeurt nu met Walewein. Hij wordt betrokken bij een amoureuze
driehoeksrelatie, omdat ook hij verliefd wordt op de dame die hij voor de koning
moest gaan werven.
Zemel heeft vastgesteld dat het karakter van de roman verandert zodra Walewein
de wereld van Ysabele betreedt: ‘de fiere ridder [heeft] zich ineens bekeerd tot
60
apostel van de liefde’. Toch heeft de dichter gepoogd door gebruik te maken van
het motief van de ‘amour de loin’ om de overgang van Walewein, de queeste-ridder,
naar Walewein, de minnaar, niet al te abrupt te laten verlopen. Bij de ‘liefde van
verre’ wordt gesuggereerd dat de liefde niet plotseling ontstaat, namelijk door het
aanschouwen van de vrouw, maar door het zien met de ‘ogen van het hart’, die zich
niet richten op haar aantrekkelijke uiterlijk maar op haar deugdzaamheid. Vóór haar
gezien te hebben denkt de minnaar over de kwaliteiten van zijn geliefde na, kortom:
de minnaar ‘peinst’. De liefde wordt losgemaakt van zinnelijke gevoelens, van de
hartstocht die door de aanblik van de mooie vrouw en haar lichamelijke
aantrekkelijkheden wordt opgewekt. Deze liefdesopvatting verleent de relatie een
zekere idealiteit: ‘Die Fernliebe muss als Inbegriff einer “höfischen” Liebe gegolten
61
haben’, zegt Schnell. De dichter van de RvW blijkt vertrouwd te zijn met dit hoofse
minneconcept. Hij verwerkt elementen ervan ter beschrijving van de minnaar
62
Walewein: deze ‘ziet met het hart’ (v. 7708: Miere herte dinct dat soese siet) en
63
‘peinst’ over zijn dame (v. 7706: Ghepeins van der scoenre joncvrouwen). Op deze
wijze overgiet de schrijver weldoordacht de erotische liefdesexplosie in Endi met
het hoofse sausje van de ‘amour de loin’. Duidelijk is dat in de RvW een dubbel
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perspectief wordt gehanteerd: enerzijds is Walewein de ridder, die een drievoudige
queeste onderneemt en als bruidwerver van Amoraen op zoek gaat naar een hem
onbekende vrouw, anderzijds wordt Walewein (achteraf) gepositioneerd als de
minneheld die op reis is gegaan naar zijn verre geliefde. Deze retrospectieve
‘liefdeslijn’ reikt vermoedelijk terug (de aanzet van de RvW als ‘liefdesallegorie’ laten
we even buiten beschouwing) tot Amoraens verrukking over de schoonheid van zijn
minnekijn (v. 3456), een hartstocht, die op Walewein aanstekelijk schijnt te hebben
gewerkt.

2.2. Walewein: verliefd op ‘Venus’
Walewein maakt geen kans om levend uit Endi te ontsnappen. Over zijn op handen
zijnde dood wordt in allerlei toonaarden gespeculeerd (v. 7407, v. 7435, v. 7475, v.
7481, etc.). De held richt zich in zijn duistere kerker opnieuw tot Onze Lieve Heer
en de Heilige Maagd, maar dit keer niet, zoals men zou verwachten, met de
hernieuwde smeekbede om na zijn dood zijn ziel te redden. Integendeel, hij spreekt
openhartig tot God over zijn liefde voor Ysabele. Walewein deelt de Lieve Heer mee
dat hij de dood geenszins vreest. Wel hoopt hij de jonkvrouw nog even te zien,
voordat hij zal sterven (v. 7695: Danne willic wel bliven doot). Walewein gaat in zijn
openhartigheid héél ver. Hij bekent, zo merkt Zemel op, dat hij ‘een nieuwe godheid
heeft gevonden om te dienen: Ysabele [...]. Hij is nu martelaar in dienst van de
Amour. De ellende waarin hij verkeert, vergeet hij door de aanbidding van de geliefde.
De kerker waarin hij zit, is zo geworden tot een metaforische: de gevangenis van
64
de liefde’. De dichter speelt in deze passage met de dubbele betekenis van het
65
woord ‘gevang’. (Vgl. v. 7719: Hare minne heeft mi so ghevaen! en v. 7763).
Gebonden aan handen en voeten wordt Walewein, als ware hij een offerande aan
een godin, voor Ysabele neergelegd (v. 7776, v. 7817). De ‘gevangenis’-topos,
waarover Zemel sprak, is bekend uit de contemporaine liefdespoëzie. De beeldspraak
is zeker niet altijd positief bedoeld. Er wordt iets over de aard van de liefde gezegd.
Schnell merkt hierover op: ‘Sinnliche, leidenschaftliche Liebe wird aus kirchlicher
Sicht u.a. deshalb verdammt, weil sie Knechtschaft und Gefangenschaft des
Verstandes bedeutet: Die ratio des Menschen wird der Herrschaft der sensualitas
66
(des sinnlichen Verlangens) unterworfen.’ Dit lijkt bij Walewein het geval. Zijn liefde
voor Ysabele verleidt hem tot uitspraken die uit christelijk perspectief aan blasfemie
grenzen. Hij wil zijn ziel, die hij nota bene nog kort hiervoor aan God en Maria ter
bescherming opdroeg, nu aan zijn ‘minnegodin’ schenken (v. 7702: Ic soude hare
mine ziele gheven, ook v. 7872 vlg.). Walewein zet uit liefde voor een vrouw zijn
zielenheil op het spel. Eeuwige verdoemenis dreigt! Hij roemt bovendien zijn geliefde
met een opvallende metafoor. Hij vergelijkt haar met de roos die schoner is dan alle
andere bloemen (v. 7728: Soe es rose boven allen blomen!) en daarom als ‘koningin’
van de bloemen wordt gezien. De beeldspraak is vooral bekend uit teksten waarin
Maria
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wordt vereerd. De rode roos is zinnebeeld van de bevalligheid en schoonheid van
Maria, de witte roos voor haar kuisheid en zondeloosheid. Dit metaforische gebruik
werd in de wereldlijke liefdespoëzie overgenomen om de hoofse minnedame te
67
omschrijven, maar de aureool van voornaamheid bleef. Gebruikt voor de sensuele
‘Venus’ krijgt deze metafoor een ironische klank. Ysabele neemt in Waleweins
smoorverliefde brein bovenmenselijke trekken aan. Zijn overgave aan haar grenst
aan liefdeswaanzin. Zijn verstandelijke vermogens zijn aangetast, wat tot een vorm
van horigheid leidt. De eigen wil lijkt in de onderaardse krocht bij Walewein te zijn
verdwenen. Wat Ysabele ook met hem zou doen, al zou ze hem doden, het zal hem,
haar minneslaaf, aangenaam zijn (v. 7733: Het is mi bequame wat soe mi doet).
De smadelijke gevangenschap, ja zelfs de dood, laten hem onverschillig. Hij wil
slechts één ding. Hij wil het absolute erotische hoogtepunt beleven door in haar
schoot de zoete dood te sterven (v. 7874 vlg.: Neemdi mijn lijf, met soeten rouwe/
Willic sterven in uwen scoet). De ‘dood in de schoot’ omschrijft de ultieme
68
liefdesdood, het zalige sterven, dat ook in de Tristanroman wordt gethematiseerd.
De formule vormt het profane pendant van het opperste religieuze geluk, het varen
in Abrahams scoot (v. 8381), waarmee de opperste zaligheid van het eeuwige leven
(dat Walewein in dit vers de Dankbare Dode toewenst) wordt omschreven.
Walewein wordt uit de kerker gehaald en gevankelijk naar de prinses geleid. Hij
moet zich inhouden, om de schone niet in het openbaar op haar mond te kussen
69
(v. 7766). Ook Ysabele wordt bij het zien van Walewein door haar erotische
gevoelens overmeesterd. Haar ogen tasten de lichamelijke schoonheden van de
held af: hoe aangenaam dat heerlijke voorkomen, dat heerlijke lichaam (v. 7796:
Sijn soete ghelaet, sijn soete lechame), hoe zalig de lichamelijke genoegens die hij
haar zou kunnen schenken. Daarna wordt Walewein opnieuw opgesloten. Ysabele,
die haar vader beloofde de held te bewaken, bemint hem zo zeer dat zij maar op
een ding uit is: seksuele geneugten (v. 7853 vlgg.). Alleen schaamtegevoelens
houden haar nog tegen. Met haar ‘gevangene’ verlaat Ysabele daarna de armzalige
kerker die kennelijk een ongeschikte ambiance vormt voor het liefdesgebeuren. Zij
neemt Walewein bij de hand en leidt hem naar een tweede heimelijk vertrek, een
fraaie chambre séparée. In deze onderaardse kamer is een geheime vluchtweg
gemaakt. De architect die in opdracht van Ysabele de tunnel maakte, heeft het
liefelijke prinsesje (v. 7921: die goedertiere, vgl. ook hs. G: Die hovesce entie
70
goedertiere) (over ironie gesproken!) in een rivier laten gooien, waarna hij smartelijk
verdronk. De lieftallige Ysabele schrikt, als het gaat om geheimhouding van de
vluchttunnel, voor moord niet terug en vertoont hier een trekje van de boosaardige
71
feeks die onder de dikke laag hoofs vernis verborgen gaat. De kamer is verfraaid
met taferelen die geïnspireerd zijn op de Troje- en Alexanderroman. In dit onderaards
vertrek, waar door schilderingen een heidens-antieke sfeer wordt opgeroepen, zijn
de minnaars bevrijd van de benauwende gedragsregels die in de hoofs-christelijke
wereld, met name aan het Arturhof, gelden. De twee gelieven nemen plaats op een
elegante, met een witzijden kleed overtrokken rustbank (v. 7928: Up ene lijs). Voor
het harts-
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tochtelijke liefdesvuur dat nu tussen Walewein en zijn ‘Venus’ opvlamt, schieten
woorden tekort (v. 7939 vlgg.: Dat grote solaes, die soete vie/ Dat grote amoers,
72
die melodie/ Die si onderlinghe dreven). De dichter zwijgt over verdere details.
Over de vraag of ze het minnespel daadwerkelijk speelden kan hij geen nadere
informatie geven. Wel is duidelijk dat ze in de liefde doen wat hun hartje begeert (v.
7949: Si hebben haren wille al gader). Bovendien staat er een mysterieuze opmerking
in de tekst die mogelijkerwijs als een verwijzing naar erotiek kan worden opgevat.
Het kwestieuze v. 7970 vlg. luidt: Thaers selfs behouf heeftsoe ene roede/ Ysabele
geploct. De roede wordt door Van Es verklaard als een geselroede, een stok,
waarmee Ysabele zichzelf als het ware kastijdt. Een Middeleeuwse vorm van
sadomasochisme? Onwaarschijnlijk. De roede, die Ysabele voor haar eigen behoefte
heeft geplukt, dient onzes inziens metaforisch te worden opgevat en kan gelden als
73
een toespeling op de ‘mannelijke roede’ en het liefdeleven. Als onze interpretatie
klopt, dan valt er opnieuw een dubieus licht op de sensuele prinses. Helaas weten
de twee niet dat hun liefdesspel (v. 7989: Haer spel ende haer grote iolijt) door een
voyeur wordt gadegeslagen. De man informeert de koning die daarna ook getuige
is van hun samenzijn. Een vlucht is nog mogelijk, maar het stel wenst geen gebruik
te maken van de geheime tunnel, maar verkiest in het gevang, hun ‘liefdesgevang’,
te blijven. Na dapper verweer wordt Walewein (samen met Ysabele) door Assentijn
overmeesterd. De gelieven worden gescheiden en in aparte kerkers geworpen.
Het is duidelijk dat de Lieve Heer, tijdens het erotische avontuur in de onderaardse
liefdeskamer Walewein niet uit het oog heeft verloren. In tegendeel, Hij heeft over
hem (en zijn zielenheil) gewaakt (v. 8380: Mijn God heeft wel gewaken!). De
‘verlossing’ uit het gevang (het werkwoord verlossen wordt bij herhaling in allerlei
varianten gebruikt: v. 8371, v. 8385, v. 8391, v. 8397) wordt bewerkstelligd door de
Dankbare Dode, de afgezant van de christelijke Andere Wereld die de daden van
christelijke naastenliefde, door onze held aan hem bewezen, nog eens in herinnering
roept. Als onze held daarna de christelijke zegenwens over de Dankbare Dode
uitspreekt, dat hij in Abrahams schoot en dus in het eeuwige Leven moge worden
74
opgenomen, gebeurt het Godswonder. De boeien breken! De Dankbare Dode,
transcendente helper in nood, leidt de gelieven veilig door de tunnel terug naar het
vrijthof van Roges. De Dankbare Dode heeft Walewein bevrijd (v. 8377: So salic
jou verlossen van hier) uit het onderaardse gevang, waar hij zich overgaf aan een
75
hartstochtelijke, vanuit christelijk perspectief niet ongevaarlijke Venus-minne.

2.3. Walewein, de perfecte minnaar?
Tegen de achtergrond van het bovenstaande is het moeilijk in te stemmen met de
these die Besamusca in zijn opstel Gauvain as Lover in the Middle Dutch Verse
76
Romance Walewein heeft ontwikkeld. Walewein zou de voorbeeldige
vertegenwoordiger zijn van hoofse normen en waarden: ‘the ideal courtly knight,
who does not lack a
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single virtue.’ We hebben tegen deze zwart-wit-interpretatie bij herhaling bezwaar
78
gemaakt. Besamusca meent na een analyse van de liefdesthematiek dat Walewein
in de RvW ook als de ideale minnaar wordt gepresenteerd. Ons standpunt ter zake
luidt als volgt. Walewein toont zich in Endi een hartstochtelijke, maar in ethisch
opzicht zeker niet ‘ideale’ minnaar. Juist de spanning die optreedt tussen het
erotische liefdeleven en de christelijke norm maakt Waleweins optreden zo
interessant. Er zijn zeker staaltjes van opofferende liefde, bijvoorbeeld als Walewein
weigert in te gaan op de suggestie van Ysabele de geheime tunnel te gebruiken,
om zich zo in veiligheid te stellen (v. 8105 vlgg.). Maar dat neemt niet weg dat onze
held in zijn liefde voor Ysabele koning Amoraen bedriegt, voor wie hij de bruid zou
halen. Het gaat in principe om een ‘passionate but socially unacceptable love’, zoals
79
Veldhoen opmerkt. Hoe functioneert het liefdesthema op de terugweg naar het
Arturhof? Bij de hertog die het gastrecht schendt, belanden de gelieven opnieuw in
de gevangenis. Er is hier een wrede bewaker, die er niet voor terugschrikt jonkvrouw
Ysabele tot bloedens toe te slaan. De geketende Walewein geraakt in razernij. Met
beide handen pakt hij zijn boeien en trekt ze in een bovenmenselijke
krachtsinspanning stuk. Besamusca meent dat de liefde Walewein de kracht geeft:
80
[...] love gives Walewein the strength to break his chains with superhuman exertion.’
Op dezelfde wijze had T. Verhage-Van den Berg de plaats al eerder geïnterpreteerd.
Zij was eveneens van mening dat ‘de minne’ Walewein de ‘bovenmenselijke krachten’
81
zou hebben verleend.’ Maar is het de liefde die hier de energiebron vormt? We
vinden geen bevestiging in de tekst. Het vermoeden wordt uitgesproken dat God
achter dit huzarenstukje steekt. De Almachtige werkt in Walewein en geeft hem de
kracht (v. 9217: Ic waent die Gods cracht dede!). De held, de gebeurtenissen
overziende, dankt dan ook God dat Hij hem uit de nood heeft verlost (v. 9272 vlg.:
Hi lovede Gode dat hine ter noot/ Hadde verlost!).
Besamusca wijst erop dat Walewein zich in een moeilijke positie manoeuvreert
als hij verliefd wordt op Ysabele. Zij is immers de bruid die hij voor koning Amoraen
uit Endi moest gaan halen. Zijn probleem is duidelijk: Moet hij zijn geliefde Ysabele,
zoals plechtig afgesproken, t.z.t. aan de koning afstaan? Als hij zijn woord breekt
dan schaadt hij zijn ridderlijke aanzien. Besamusca zegt hierover: ‘Nevertheless,
he chooses Ysabele when he has lost the Sword with Two Rings. He vows that he
will not give her up, although this will mean losing his honor. Even when after a while
he finds the sword, he chooses Ysabele. He resolves to give back the sword to
Amoraen, and keep Ysabele for himself (9452-67).’ Natuurlijk dreigt er nu een
blamage, omdat hij niet het schaakbord bij Wonder kan verwerven, waar het toch
uiteindelijk allemaal om begonnen was. Besamusca merkt op: ‘He prefers a
82
disgraceful return to Arthur's court to losing his beloved.’ Zonder twijfel een bijzonder
edelmoedig voornemen van Walewein. Gelukkig gaat dit rampscenario niet in
vervulling, want de amoureuze Amoraen, zo blijkt, is intussen gestorven. Vostaert
heeft hem het script uitgeschreven, zodat Walewein de bruid niet hoeft af te geven
en bovendien het zwaard mag behouden. Maar er staat ook een detail in de tekst
dat de door
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Besamusca voorgedragen mening twijfelachtig maakt, of op zijn minst relativeert.
Het gaat om een oud probleem. Als Walewein van een knaap ervaart dat koning
Amorijs (= Amoraen) gestorven is, merkt hij weinig subtiel tegen Ysabele op: Hi
soude hebben ghesijn ju amijs/ Hadt ghegaen na minen wille (v. 9566 vlg.). De
‘perfecte’ minnaar Walewein zegt hier nadrukkelijk dat, als het volgens zijn wens
gelopen was, hij, zoals altijd al gepland, Ysabele aan Amorijs zou hebben afgestaan!
Een onaangename bijzonderheid voor fans van de ideale minnaar Walewein.
Jonckbloet heeft het probleem al gezien en veranderde het overgeleverde minen
wille (v. 9567) in sinen wille. Van Es is hem daarin niet gevolgd en merkte op:
‘Inderdaad was W. van plan volgens belofte Ysabele naar Amorijs te brengen [...].’
Naar aanleiding van v. 9409 luidt zijn commentaar: ‘Hij [Walewein] is ongetwijfeld
van plan naar Amorijs te gaan, maar wil liever niet de jonkvrouw Ysabele opofferen
tegen haar zin, (zie 9431-32). Ook uit deze moeilijkheid, die hij niet ontwijkt, zal hij
83
wel een uitweg vinden. Hoe? Daarover laat hij zich niet uit.’ In de genuanceerde
uiteenzetting van Van Es konden en kunnen we ons goed vinden. Onlangs heeft
Harper zich in de discussie gemengd en zich opnieuw voor Jonckbloets wijziging
uitgesproken, opdat de onaangename ‘tegenstrijdigheid’ uit de tekst verdwijnt. Zijn
argument is nogal dubieus. Hij wijst op de populaire vertaling van R.J. Wols die de
emendatie van Jonckbloet stilzwijgend in zijn vertaling heeft verwerkt en met ‘zijn’
wil vertaalt. Het is niet in te zien dat een slordigheidje van Wols, die toch beloofde
de tekst op basis van de editie van Van Es te vertalen, als argument gaat
84
functioneren in een wetenschappelijke discussie. Natuurlijk kan men, indien men
van het probleem af wil zijn, in de overgeleverde tekst ingrijpen zodat de smet op
het blazoen van Walewein wordt weggepoetst en de gewenste interpretatie ontstaat.
Vóór de handschriftelijke lezing pleit in ieder geval dat rond 1350 een Diets publiek
met de variant minen wille werd geconfronteerd (en er interpretatief het zijne van
moet hebben gedacht), hetgeen voor de emendatie nog moet worden bewezen.
Nogmaals, Walewein is geen ‘perfecte minnaar’, hij is veel complexer!

2.4. Twee vrouwenrovers
Walewein begeeft zich, met zijn geliefde voor zich in het zadel en de vos rennend
naast zich, op terugreis naar het Arturhof. De knappe vrouw, die zich onderweg in
gezelschap bevindt van die ene, dolende ridder, wordt al gauw object van begeerte
van passerende heren. De held moet met wapengeweld tegen de vrouwenrovers
optreden om haar niet te verliezen.
Allereerst ontmoet het stel een jonge agressieve ridder, een onhoofse kerel, die
Waleweins vriendelijke groet niet beantwoordt. Zijn aandacht wordt getrokken door
Ysabele die hij (weinig complimenteus?) So scone een openbare wijf (v. 8555)
noemt. De betekenis van de woorden is niet helemaal duidelijk. Roemt de
vreemdeling de uiterlijke schoonheid van de prinses? Of maakt de blaag een spot-
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tende opmerking over haar vermeende status? Dit laatste vermoedt Van Es, die de
vertaling ‘een publieke vrouw’ (met vraagteken) overweegt. De vreemde ridder wil
Ysabele veroveren, al zou het hem zijn leven kosten (v. 8556). Tegen Walewein die
zijn geliefde verdedigt, moet de brutale uitdager uiteraard het onderspit delven. Het
resultaat is gruwelijk: het hoofd van de jongeling vliegt twee schreden ver van zijn
romp (v. 8710). De nacht valt. Gelukkig komen zij bij een tent aan, waar ze gastvrij
worden ontvangen. Men wil weten wie Ysabele is: Waleweins zuster of zijn vriendin?
Walewein zegt naar waarheid dat ze zijn amie (v. 8781) is. Er heerst een hoofse
sfeer. Maar de stemming wordt plotseling grimmig als er een dode wordt
binnengedragen die de zoon van de gastheer blijkt te zijn. Als in aanwezigheid van
Walewein diens wonden beginnen te bloeden, is de gastheer ervan overtuigd dat
onze held zijn zoon heeft gedood. Ondanks dapper verzet belandt Walewein, die
geen enkele schuld treft, opnieuw met zijn geliefde in het gevang. Weer zijn er
staaltjes van oprechte minne. Uit de kerker is geen ontsnapping zodat volgens
Ysabele - het motief klinkt opnieuw op - de liefdesdood in elkanders omhelzing de
enige uitweg biedt (v. 9174 vgl.: Lief, laet ons die doot/ Aldus helsende ontfanghen).
Een reactie van Walewein, laat staan een instemming, blijft uit. Voor onze held is
het idee van de liefdesdood dat hem onderaards in Endi nog zo aansprak, nu, na
de verlossing uit het liefdesgevang, niet aanlokkelijk meer. Als de
gevangenisbewaarder Walewein op sadistische wijze met een stok slaat en zelfs
er niet voor terugschrikt Ysabele te treffen, weet Walewein opnieuw (met Gods hulp)
zijn boeien te breken en zich, met de sleutels van de bewaker, in veiligheid te stellen.
Ten opzichte van de felle erotiek in Endi verloopt de terugreis van de twee gelieven
in amoureus opzicht kalmpjes. Als blijkt dat Amoraen is overleden, is er geen vuiltje
meer aan de lucht. Niets staat een onbezorgde reis naar Wonder meer in de weg.
Maar dan ontmoet het paar een tweede ridder. De situatie is als volgt. Op een
paradijselijke plek, vlakbij een fonteine (v. 9624), nemen Walewein en zijn geliefde
rust. Zij zitten genoeglijk bij elkaar (v. 9644 vlg.: Si saten amorouseleke/ Bede te
gader). Maar dan krijgt onze fiere ridder slaap. Het komt plotseling over hem, zoals
de held al eerder, met dezelfde dwangmatigheid, door slaap overmand werd in het
hof van Roges (v. 5139 vlg.), toen hij met het hoofd op zijn schild in slaap viel. Ook
nu slaapt de wakkere held aan de zijde van Ysabele in, opnieuw rust zijn hoofd op
het schild. Die intieme pose, waarbij de minnaar de schoot van zijn geliefde als
hoofdkussen gebruikt, wordt uit hoofse egards vermeden (v. 9669 vlg.: Hine wilde
niet slapen in haren scoet/ Om dat hem harre pine verdroot). De ridder, die zijn
dame niet wil vermoeien, houdt afstand. Een zweempje ironie kan de verteller niet
onderdrukken, als hij de stevig duttende Walewein met een heroïsche wending als
stoute wigant (v. 9672) omschrijft. In tegenstelling tot de afstandelijke houding van
Walewein laat Ysabele nog steeds van haar liefde blijken. Ze kan de verleiding niet
weerstaan de slapende held hartstochtelijk te kussen. Bij haar heeft het liefdesvuur
nog niets aan hevigheid ingeboet. Dan nadert er een zwarte ridder op een ravenzwart
paard, die als een stormwind op hen af komt rijden. Hij heeft het op de jonkvrouw
voor-
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zien: bukt zich, grijpt haar, zet haar op zijn paard en rijdt weg. De vos, die meent
met de duivel van doen te hebben, wekt de slapende Walewein, die snel achter de
vrouwenschaker aangaat. De zwarte rover merkt tegen Ysabele op dat hij - teken
van hoofse dienstbaarheid - haar ridder wenst te zijn (v. 9772 vlg.: ic beghare/ Jou
riddere te sine). Edele woorden, die echter haaks staan op zijn onhoofse handelen.
Hij rechtvaardigt zijn daad met de opmerking, dat toen hij haar aanschouwde het
minnevuur zo hevig in hem ontstak dat hij meende dat zijn hart zou breken. Walewein
houdt de rover staande. Er volgt een hevig gevecht, waarin onze held stevige slagen
en stoten moet incasseren. De zwarte ridder vecht zo furieus dat het lijkt of hij uit
de hel afkomstig is. Maar Walewein verweert zich dapper, waarbij hij het (is het
toeval?) vooral op het onderlijf van de amoureuze vrouwenrover heeft voorzien (v.
85
9801: Ende Walewein reet hem in den scoet). De strijd gaat verder. Ysabele meent
zelfs dat Walewein, haar soete amijs (v. 9834), het onderspit zal delven. Zij maakt
liefdevol zijn helm los, neemt deze af, om haar verzwakte geliefde frisse wind te
kunnen toewaaien. Een goedbedoelde maar oliedomme actie, omdat Waleweins
hoofd nu onbeschermd in haar schoot rust (v. 9863 vlg.). In een amoureuze situatie
functioneert de vrouwenschoot uitstekend, maar in een gevechtssituatie blijkt de
pose levensgevaarlijk. Met zijn schild weet de held zich nog te verdedigen, maar
hij loopt wel een diepe hoofdwond op. Walewein krijgt het zwaar te verduren, maar
tenslotte overwint hij zijn tegenstander. De ‘lieftallige’ Ysabele laat zich opnieuw
van haar slechte kant zien als zij Walewein aanraadt de buiten gevecht gestelde
tegenstander te onthoofden (v. 9982: Slaet hem thoeft of tehant). Maar onze held
gaat niet op haar advies in. Gelukkig maar want de tegenstander blijkt Estor te zijn,
Lancheloots broeder. Walewein verzwijgt zijn eigen identiteit, maar zorgt er wel voor
dat de gewonde Arturridder goed wordt verpleegd.
De Estor-episode heeft vooral de aandacht getrokken in verband met haar plaats
binnen het structurele stramien van de RvW. Het was P. Mindera opgevallen dat
tussen de nevenepisoden in de roman steeds een zekere parallellie bestond, maar
dat na het tweede verblijf bij koning Wonder (tijdens de terugkeer naar het Arturhof)
86
een parallel voor de strijd tegen de serpenten ontbrak Hij constateerde dat er
tussen de felle draak uit de drakenberg en de furieuze Estor een bepaalde
overeenkomst bestond. De moederdraak wordt voorgesteld als een diabolische
verschijning (v. 473: Die duvel hout mi ghevaen, v. 553: Het es die duvel uter hellen).
Ook Estor, de zwarte ridder, wordt met soortgelijke bewoordingen omschreven (v.
9730 Het es die duvel ende niemen el!). Mindera vermoedt dat Vostaert het
oorspronkelijke evenwicht, kenmerkend voor het ‘harmonisch uitgebalanceerd
grondplan’ van Penninc, verstoord heeft, door de strijd tegen de duivelse macht
vóór de aankomst bij Wonder te situeren. Waarom hij dat deed? Om ‘de dierhelper
87
uit het sprookje nog te beschikking te hebben’. Een dubieus argument. Onze held
is toch niet aangewezen op de hulp van een vosje? Interpretatief van belang lijkt
ons de vaststelling dat Estor, een Arturridder, door het oplaaiende liefdesvuur
88
ontstoken, een ware duivel blijkt te worden. Walewein versloeg ter tijd de draak
en werd een
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existentiële ervaring rijker: zelfs de dapperste ridder is, op zichzelf teruggeworpen,
tegen het duivelse geweld niet opgewassen. Redding was alleen mogelijk dankzij
Gods hulp. Walewein sloeg het dode monster de poten af; de mensheid was voor
altijd van dit ondier verlost (v. 588). In het gevecht met Estor bestrijdt Walewein
opnieuw een ‘duivelse’ opponent. De locatie is hierbij van belang. Het gevecht tussen
de twee Arturridders vindt namelijk onderweg naar Wonder plaats, ver buiten de
directe invloedssfeer van het normbepalende Arturhof. Heeft Vostaert om die reden
89
de oorspronkelijke parallellie te niet gedaan? Nu blijkt: zelfs een gerenommeerde
Tafelronde-ridder kan, dolend op grote afstand van het Arturhof, door liefde verblind,
het Arturideaal verloochenen. Estors ongeremde driftleven leidt tot de grootste
misdaad die een hoofse ridder kan begaan, geweld tegen een dame. Hij moet zijn
onbeheerstheid met een nederlaag bekopen en zal zijn lesje wel hebben geleerd.
Het Arturhof stelt zich niet rancuneus op, want in de slotscène blijkt Estor, die ridder
fier (v. 11152), weer probleemloos te zijn opgenomen. Walewein, die in Endi even
90
(Besamusca spreekt over ‘enkele plezierige uren’) de kracht van de erotische liefde
leerde kennen, overwint in Estor de gepersonifieerde liefdesgekte. Andermaal
verslaat hij een ‘draak’.

2.5. Ysabele: mislukte integratie
Onderweg, voordat hij bij Wonder aankomt, overnacht Walewein met zijn geliefde
in een kasteel. De kasteelheer blijkt een oude bekende te zijn. Het is de vroegere
cnape, aan wie hij ooit zijn paard Gringolet heeft uitgeleend. Het paar vindt een
gastvrij onthaal. En de liefde? 's-Nachts slapen Walewein en Ysabele van elkaar
gescheiden in twee prachtige bedden. Niet zo verwonderlijk dat de verteller over
liefde niets bekend is (v. 10294 vlg.: Of si des nachts oec met minnen/ Yet
vergaderden, dats mi oncont). Hij houdt het, een bekend argument, op vermoeidheid
als oorzaak. Een oude vijand, de hertog, belegert het kasteel. Maar dankzij Walewein,
die na een hevig gevecht de opponent gevangen neemt, wordt het beleg gebroken.
Die nacht slaapt de vermoeide Walewein tot het ochtendgloren. Over liefde wordt
niet gesproken. Wel verheugt Ysabele zich hogelijk over het gewonnen gevecht van
Walewein (v. 10839 vlg.: sine lieve amie/ Die hadde harde grote melodie). De
beeldspraak is veranderd. De triomfantelijke melodie die Ysabele hier laat opklinken
staat in fel contrast tot de erotische melodie die de gelieven samen in Endi speelden
(v. 7797, v. 7940). Walewein reist met zijn vriendin verder, naar koning Wonder.
Deze ontvangt hen hartelijk. De voorwaarde voor de onttovering van de vos is nu
vervuld: het dier wordt mens. Die nacht bij Wonder zijn drie bedden ingericht,
respectievelijk voor Walewein, Ysabele en Roges. Veel gebeurt niet: ze genieten
allemaal volgens de verteller van een goede nachtrust (v. 11018: Si sliepen sochte...).
Over de amo(e)rs, de hitsige liefde, zoals het paar die in het onderaardse
91
liefdesgevang te Endi zo intens beleefde, wordt op de terugreis geen woord gerept.
Nadat het schaakspel officieel
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voor het zwaard is ingeruild, beginnen de drie aan de laatste etappe. Vol vreugde
worden Walewein en zijn amie door Artur en de zijnen ontvangen.
Natuurlijk verwacht het publiek dat de held met de prinses zal trouwen. Dat leek
toch, na alle inspanningen onderweg en de liefdeservaringen in Endi, wel duidelijk.
Maar de tekst laat ons in het ongewisse. Hoewel sommigen beweren dat Walewein
met Ysabele huwde en later Arturs kroon verwierf, gelooft Vostaert er geen snars
van (v. 11108: Maer in gheloefs clene no groot), hoewel, zo voegt hij er dan toch
weer aarzelend aan toe, het best zou kunnen (v. 11110: het mochte wel waer wesen).
Het lijkt wel of Vostaert er alles aan doet om zijn publiek te verwarren. Assentijn die
aan het Arturhof zijn despotische trekken verloren heeft, kan tevreden vaststellen
dat het Walewein was die zijn dochter vriede ende minde (v. 11163). Men vindt
geschreven dat de held het Arturhof verlaat en zich met Ysabele naar zijn (?) land
begeeft (v. 11167: Te lande wart). Maar nogmaals, de verteller weet niet met
zekerheid of de held met haar trouwde (v. 11170: Oft hise trouwede die ridder fier).
Al met al: waarschijnlijk geen happy-end. Besamusca geeft als verklaring dat een
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huwelijk ‘was too much in conflict with the traditional image of Gauvain’. Dit kan
inderdaad een reden voor Vostaert geweest zijn om een huwelijk tussen Ysabel en
Walewein in twijfel te trekken. Er is nog een inhoudelijk argument te noemen waarom
de bruiloft uitblijft. Het gaat tussen Walewein en Ysabele in de kern om een liefde
die alleen heimelijk en ‘ondergronds’ kan worden beleefd, omdat zij een uitgesproken
erotisch karakter draagt. G. Kaiser heeft vastgesteld dat in het rijk van koning Artur
bepaalde vormen van het liefdesbeleven taboe zijn, daar ze een bedreiging vormen
voor de ordo binnen het hof. Deze liefde zou een ‘zentrifugale Kraft’ blijken te zijn
93
die het hof uitholt. Wij hebben ons met betrekking tot de RvW daarom ooit
afgevraagd: ‘Handelt es sich hier um eine Art Liebe, die am vorbildlichen Artushof
unmöglich ist? Ist es so erklärbar, dass sich im “Walewein” die heiss-erotischen
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Szenen in “Indien” ereignen, also [...] weit vom Artushof entfernt?’ De in Endi zo
vurig begonnen liefde tussen de twee verliest, hoe dichter het paar het Arturhof
nadert, aan glans, zeker wat Walewein betreft. Teruggekeerd aan het Arturhof blijkt
bij onze held het minnevuur totaal te zijn gedoofd. Langzaam aan is tijdens de
terugreis de vurige minnaar Walewein weer de fiere Arturridder geworden, die zich,
niet verwonderlijk, moeiteloos aan het Arturhof reïntegreert. Van de ‘Venus’-liefde,
die Amoraen de zinnen roofde, die Walewein in Endi bijna tot de liefdesdood deed
besluiten, die Estor verdwaasde en tot vrouwenrover maakte, blijkt een deregulerende
kracht uit te gaan. Maar soortgelijks wisten we van de sensuele stiefmoeder van
Roges, die ons eerder al de desastreuze gevolgen van de liefdesverdwazing had
gedemonstreerd.

3. Samenvatting
De stofgenetische analyse van de initiële hofscène (het schaakspel en zijn
verteltechnische consequenties) maakt duidelijk dat conceptueel de verwachting
wordt
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gewekt dat het publiek te maken krijgt met een zich ontplooiende liefdesroman die
in een ‘feeënland’ zijn amoureuze hoogtepunt zou moeten vinden. Mogelijke
associaties, opgeroepen door het schaakspel, dat veelal naar de liefde verwijst,
kunnen bij het publiek deze indruk nog hebben versterkt. Tengevolge van de
inbedding in de dominante structuur van het sprookje Aarne/Thompson 550 stokt
de minnehandeling en wordt de feeërieke ‘schaakspeldame’ (het aanvankelijke
liefdesdoel), uit het wonderrijk verbannen en naar Endi verplaatst. Daar valt de
bovennatuurlijke ‘Jenseitsbraut’ samen met het derde queeste-object uit het sprookje,
de door de held (voor de koning) te verwerven bruid. Na de hernieuwde thematisering
van de liefdesproblematiek, te beginnen bij koning Amoraen, blijkt dat twee
oppositionele krachten, God en ‘Venus’, het spanningsveld bepalen, waarbinnen
de mens zijn weg moet vinden. Slechts korte tijd, met de dood bedreigd, kiest
Walewein voor de totale lichamelijke liefde, om daarna, als gevolg van zijn religieuze
verleden (geobjectiveerd in de Dankbare Dode) uit het ‘(liefdes)gevang’ te worden
bevrijd. De existentiële problematiek van het mythische basismodel (‘genezing’ uit
de dood tot nieuw leven) klinkt in de RvW nog geïsoleerd door in relatie met Ysabele
(vgl. de levensboom in de lusthof), maar dit heidense gegeven wordt door de auteur
in de verdere handeling radicaal in christelijke zin omgebogen. Walewein
(‘Godskind’), in de RvW gepositioneerd als representant van het religieuze
ridderschap, staat in Endi op het punt te kiezen (we gebruiken de beeldspraak uit
de roman) voor het eeuwige sterven in de schoot van zijn geliefde, waardoor hem
het eeuwige leven in Abrahams schoot dreigt te worden onthouden. Nog steeds
gaat het om existentiële zaken, om de Dood, het Leven, de Liefde, maar de leven
gevende vrouwenschoot uit het mythische concept is in de christelijke Arturroman
de poort naar de eeuwige dood geworden. De revitaliserende kracht is alleen bij
God die in Zijn Liefde vermag om uit de dood tot nieuw leven te wekken. De
genezende fee uit het mythische basismodel is in de christelijke RvW gedegradeerd
tot een liefdesziek makende ‘Venus’. De geleidelijke her-transformatie van de minnaar
Walewein in de Arturridder, zoals deze plaatsvindt op de terugreis naar Artur (als
spiegeling van het geleidelijke ontstaan van de minnaar Walewein uit de Arturridder
door middel van het motief van de ‘amour de loin’), vindt zijn voltooiing in zijn
overwinning op de venerische liefdesgekte (geobjectiveerd in Estor), zodat een
glorieuze rentree van de held binnen de hoofse gemeenschap mogelijk wordt.
Ysabele, de ambivalente schoonheid uit het verre Endi, die zich ‘bovengronds’ als
lieftallige hoofse dame gedraagt, zich echter ‘ondergronds’ als een gevaarlijke, het
zielenheil bedreigende ‘Venus’ ontpopt, vindt gezien de destructieve aard van de
liefde die zij opwekt, geen definitieve toegang tot het normbepalende christelijke
Arturhof, waar men altijd al, zo bleek uit onze analyse, weinig op had met vrouwen.
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56 MNW, s.v. Venus. Vgl. Ferguut, v. 1179 vlg.: Venus, die geeft die minne. In de Ferguut wordt
Venus ook Vrouw Minne (v. 1230) genoemd, die de liefdespijl door het oog in het hart schiet.
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rond Roges' stiefmoeder bekend voorkomen. De stiefmoeder 1) neemt haar geliefde bij de hand
(v. 5443), 2) zij leidt hem naar een aparte kamer (v. 5442), 3) zij nemen plaats op het fraaie bed
(v. 5444), 4) de vrouw hoopt op vervulling van haar liefdeswens (v. 5451), 5) zij eist dat de
jongeman haar op de mond kust (v. 5468).
70 Vgl. ook Besamusca 1993, p. 71: ‘een mooi geval van ironie’. Harper 1999, p. 202, ziet hier geen
ironie maar een onschuldige epitheton ornans, vergelijkbaar met de standaardformule ‘de
lichtvoetige Achilles’. Het ontgaat hem dat ook bij ‘gevleugeld’ woordgebruik de context waarin
zo'n formule wordt gebruikt een stevige kleuring aan de betekenis geeft.
71 Vgl. Summerfield 1999, p. 126: ‘Ysabele is an ambiguous female, a dumb blonde [...] with sadistic
tendencies.’ Met schitterende voorbeelden.
72 Het woord amo(e)rs (v. 7940, v. 7967, v. 7981) omschrijft de erotische liefde.
73 MNW, s.v. roede, ook ‘mannelijke roede’, ‘teellid’. Vgl. lied 122 uit het
Gruuthuse-liederenhandschrift waar de gaert als toespeling op de fallus functioneert.
74 De gedachte dat men zichzelf verlost als men bij God voor het zielenheil van de ander bidt,
wordt hier letterlijk gerealiseerd. Vgl. Hartmann von Aue, Der arme Heinrich, v. 26-28: man giht,
er sî sîn selbes bote/ unde erloese sich dâ mite, swer für des andern schulde bite.
75 Veldhoen 1999, p. 164, verwijst naar de minnegrot uit de Tristanroman van Gottfried van
Strassburg. Een relatie tussen Gottfried en de RvW is echter nooit aangetoond. Waarschijnlijker
is dat de dichter van de RvW de Franse Tristan-traditie via Thomas kende of wellicht rechtstreeks
door de Oud-Franse minneallegorie werd beïnvloed. In het minnegedicht De Venus la deesse
d'amor wordt het bezoek van een aardse sterveling aan een door Venus geregeerd minneparadijs
beschreven. Vgl. Kolb 1973.
76 Besamusca 1992.
77 Besamusca 1992, p. 4.
78 Winkelman 1986, vooral p. 19-22. Recentelijk ook in Winkelman 2002, p. 160 vlg., met verwijzing
naar V. Uyttersprot, ‘Walewein, ideale schoonzoon of schertsfiguur? Ironie in Arturromans’, in:
Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Hilversum 2000, p.
205-216.
79 Veldhoen 1999, p. 164.
80 Besamusca 1992, p. 8.
81 Verhage-Van den Berg 1983, p. 233.
82 Besamusca 1992, p. 9. Vgl. ook Verhage-Van den Berg 1985, p. 44. Zij ziet in Walewein een
voorbeeldige minnaar, wat blijkt uit het feit ‘dat hij, wanneer hij niet over het zwaard kan
beschikken en dit dus ook niet aan Amoraen kan teruggeven, toch besluit Ysabele niet af te
staan; Walewein verkiest dus “lachter” (schande) boven het verlies van zijn geliefde. Als hij het
zwaard terugvindt verandert Waleweins besluit niet.’
83 van Es 1957, dl. 2, p. 530, opmerking bij v. 9409.
84 Harper 1999, p. 201.
85 MNW geeft voor Enen in den schoot riden de neutrale vertaling: ‘een vijand tegemoet gaan’,
‘aantasten’. Wij sluiten niet uit dat Walewein de brute vrouwenrover op een voor diens liefdesleven
vitale plaats wil treffen.
86 Mindera 1978.
87 Mindera 1978, p. 88.
88 Het verschijnsel heeft altijd geboeid. Schnell wijst o.a. op de Arturroman Erec van Hartmann
von Aue, waarin een burggraaf het op Enite, Erecs echtgenote, heeft voorzien: ‘Hartmann von
Aue gibt [...] ein eindrückliches Lehrstück für die Verkettung von Triebhaftigkeit, mangelnder
Selbstbeherrschung und Gewalt gegen Frauen.’ Vgl. Schnell 1994, p. 110.
89 Het is o.i. niet uitgesloten dat Mindera 1978 met zijn hypothese dat de Estor-scène door Vostaert
bewust werd verplaatst gelijk heeft. De reden hiervoor beoordelen we anders dan Mindera.
90 Besamusca 2000, p. 34.
91 Behalve in v. 9462 waar over de amoers van Amorijs (Amoraen) voor Ysabele wordt gesproken.
92 Besamusca 1992, p. 9.
93 Kaiser 1986, vooral p. 248-250.
94 Winkelman 1992, p. 563. Vgl. ook Haug 2003, p. 295.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

361

‘Vorm is als het wiel van een auto’
Over realisme, postmodernisme en commercialiteit in Nederlandse
literatuur uit de jaren zeventig
Sander Bax
1. ‘De onuitroeibare traditie van het Hollands realisme’
In de Nederlandse prozaliteratuur is het ‘realisme’ sinds de negentiende eeuw een
niet meer weg te denken stroming. Niet alleen tijdens de periode (1850-1875) waarin
men de stroming doorgaans positioneert, maar ook in de jaren daarna zijn er romans
en verhalen blijven verschijnen die door kritiek en literatuurwetenschap als ‘realistisch’
1
zijn gekenschetst. In eindnegentiende-eeuwse naturalistische romans worden vaak
kenmerken van het realisme onderscheiden, tijdens de eerste decennia van de
twintigste eeuw is er een grote hoeveelheid auteurs die teksten schrijven die
badinerend onder ‘huiskamerrealisme’ of ‘damesproza’ worden geschaard en voor
de prozaliteratuur van na de Tweede Wereldoorlog (Hermans, Reve, Blaman,
Wolkers) reserveert literatuurhistoricus Anbeek het label ‘ontluisterend realisme’.
In de jaren zeventig wordt het realisme opnieuw een kwestie in het literaire debat,
nu vermomd als ‘anekdotisme’. Het zijn de zogeheten ‘zeventigers’ (Heeresma,
Plomp) die zich met realistisch proza bezighouden, maar ook auteurs uit Maatstaf,
Hollands maanblad en Tirade. Deze revival van realistisch proza wordt niet
onverdeeld positief ontvangen. Anbeek spreekt zelfs over ‘de onuitroeibare traditie
van het Hollands realisme, waarvan Maarten 't Hart op dit moment de meest populaire
2
vertegenwoordiger is’.
Sinds de jaren twintig van de twintigste eeuw wordt dit realistische proza veelal
gebruikt als afzetpunt voor (modernistische) auteurs die op zoek zijn naar
prozavernieuwing. In de jaren twintig en dertig gaat het dan om auteurs als Bordewijk
en Van Doesburg, in de naoorlogse jaren zijn het onder meer Hermans, Mulisch,
Polet en Schierbeek die zich afzetten tegen het realisme. Ook in de jaren zeventig
is dit het geval: verschillende auteurs uit de hoeken van Raster (Mertens, Vogelaar)
en De revisor (Matsier) laten zich kritisch uit over de literatuur van de zeventigers
én die uit tijdschriften als Maatstaf, Hollands maandblad en Tirade. Zij betitelen het
proza negatief als ‘anekdotisme’ en dichten realistische auteurs een naïeve,
negentiende-eeuwse literatuuropvatting toe.
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In verschillende literatuurgeschiedenissen komen de realistische auteurs uit de jaren
3
zeventig er bekaaid vanaf. De zeventigers krijgen een plaatsje in de geschiedenis,
maar dan vooral omdat zij door Jeroen Brouwers zo fraai de tent zijn uitgejaagd, en
de andere realistische auteurs worden meestal ‘vergeten’. De indruk ontstaat dat
er sprake is van een periode vol vernieuwende en experimentele prozaïsten die
zich positief onderscheiden van de conservatieve realistische auteurs die niets doen
dan teruggrijpen naar een literair verleden dat maar beter onder het stof had kunnen
blijven. Wanneer we deze realistische literatuur echter in verband brengen met
maatschappelijke veranderingen in deze periode, zal blijken dat het teruggrijpen
naar realistische literatuur niet altijd een conservatieve daad hoeft te zijn.
Vanaf de jaren zestig is de markt voor literaire teksten sterk in omvang toegenomen
en heeft de publieke communicatie over literatuur zich uitgestrekt over de grenzen
van literaire tijdschriften naar andere media (kranten, weekbladen en televisie).
Enkele vooraanstaande schrijvers (Reve, Mulisch, Wolkers) worden in die periode
bestsellerauteurs zonder dat zij zich daarvoor menen te moeten verontschuldigen.
Deze veranderingen hebben grote invloed gehad op de manier waarop schrijvers
hun métier zien. Auteurs die in de jaren zeventig debuteren, zien zich geconfronteerd
met een literaire wereld die sterk afwijkt van die van vijftien jaar daarvoor. De schrijver
van literair proza hoeft bijvoorbeeld niet langer louter negatief te staan tegenover
de gedachte dat een boek een commercieel product kan zijn. Er zijn dan ook auteurs
die op zoek gaan naar nieuwe manieren om invulling te geven aan het schrijverschap.
Tegen deze achtergrond ziet het optreden van realistische auteurs als Maarten 't
Hart, Maarten Biesheuvel en Mensje van Keulen er veel minder conservatief uit: zij
kijken naar het verleden om zich aan te kunnen passen aan wat er in hun eigen tijd
veranderd is. Met behulp van de literatuur uit de realistische traditie zoeken zij naar
een balans tussen werk dat beoogt een hoge literaire status te verkrijgen en werk
dat voor een groter publiek toegankelijk is. Dit leidt er toe dat zij breken met de
gedachte dat literaire kwaliteit samenhangt met vormvernieuwing. Zo bezien zijn de
pogingen van deze auteurs om literatuur te schrijven die hooggewaardeerd wil
worden maar ook wil voldoen aan de (commerciële) eisen van de wereld van alledag
juist ‘progressief’, en misschien zelfs wel postmodern, terwijl het steeds maar weer
proberen om de vorm van het literaire werk te vernieuwen in zekere zin
conformistisch is.

2. Postmodernisme: de reductie van de literatuurgeschiedenis
Aan deze beschouwing ligt een onvrede ten grondslag met de manier waarop er in
verschillende studies in de afgelopen jaren geschreven is over het postmodernisme
in Nederland. Die onvrede wordt veroorzaakt door een afwijkende visie op
literatuurgeschiedschrijving. Verschillende auteurs die over het postmodernisme
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publiceren gaan daarbij zeer reductionistisch te werk. Daarmee wordt niet alleen
de Nederlandse literatuur van na de jaren zestig onrecht gedaan, maar ook het
stromingsbegrip postmodernisme zelf. Vertegenwoordigers van dit reductionisme
zijn onder meer Vervaeck, die schrijft over het postmodernisme in de prozaliteratuur,
4
en Vaessens en Joosten, die zich richten op de postmoderne poëzie.
Deze theoretici zien het postmodernisme als een literaire stroming die zich afzet
tegen de stroming die er aan voorafging, het modernisme. In zijn ‘vooraf’ beweert
Vervaeck weliswaar dat postmodernisme bij hem geen stroming is, hij noemt het
wel ‘verzamelnaam voor een aantal kenmerken dat door de literatuurkritiek aan
bepaalde teksten toegeschreven wordt’. Volgens mij is dat een omschrijving die het
begrip ‘stroming’ vrijwel volledig dekt. Ook zegt Vervaeck het postmodernisme niet
te zien als de temporele opvolger of uitdager van het modernisme, terwijl hij enkele
pagina's later allerlei auteurs niet-postmodernistisch noemt omdat hun werk
kenmerken heeft van het modernisme (rationele samenhang, reconstructie,
5
analytische logica). Vaessens en Joosten zijn wat dat betreft openhartiger: zij
spreken van moderne vanzelfsprekendheden die de postmoderne tekst
6
problematiseert. Zij hebben het over problemen: van de oorspronkelijkheid, van de
7
identiteit, van de autonomie, van de coherentie etc. Het gaat in beide boeken over
problemen of kenmerken die in de literatuur van het modernisme ook gevonden
kunnen worden, maar die in het postmodernisme in een andere vorm optreden. Bij
deze auteurs is het postmodernisme altijd een reactie op of een radicalisering van
het modernisme. Vanuit deze visie op wat postmoderne literatuur is, selecteert
Vervaeck een groot aantal prozaïsten (Brakman, Krol, Verhelst, Jongstra, Thomése,
Februari) en presenteren Vaessens en Joosten een aantal dichters (o.a. Anker, Van
Bastelaere, Holvoet-Hanssen, Oosterhoff, Duinker).
Deze vorm van literatuurgeschiedschrijving is een onderdeel van een traditie die
Vervaeck in zijn inleiding juist bekritiseert: het Russisch formalisme. De centrale
notie van die literatuurtheoretische beweging was het vervreemdingsprincipe: de
gedachte dat de ene avant-gardestroming opgevolgd wordt door de andere als de
literaire vormen te vertrouwd zijn geraakt. Om bij de lezer opnieuw een gevoel van
vervreemding teweeg te brengen, zijn er dan nieuwe en radicalere
vormvernieuwingen nodig. In deze visie is de literatuurgeschiedenis een alsmaar
voortschrijdend proces van vernieuwingsbewegingen. Joosten en Vaessens zien
in het postmodernisme een nieuwe avant-gardestroming die de hedendaagse
literatuur domineert. Zij stellen dat er een modernistische leeshouding is en een
postmodernistische. Omdat de ene ingeburgerd is geraakt, is er een nieuwe
avant-garde gekomen. Hoewel zij rekenschap afleggen van het feit dat zij een groep
auteurs construeren, dat zij selecteren en dat er in zekere zin sprake is van
persoonlijke smaak, kan vastgesteld worden dat zij hiermee - vanuit hun eigen
literatuuropvatting - een poging tot canonvorming ondernemen. Die nieuwe
avant-garde vormt voor hen de canon van de hedendaagse poëzie. En dat terwijl
de oplettende krantenlezer of boekwinkelbezoeker zich niet aan de indruk kan
onttrekken dat hiermee een groot aantal
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auteurs uit de literaire canon verbannen wordt die desondanks een belangrijke rol
in de literaire wereld lijken te spelen.
Verschillende literatuurwetenschappers hebben in de afgelopen dertig jaar
kanttekeningen geplaatst bij deze vorm van literatuurgeschiedschrijving. Literatuur
zou niet langer benaderd moeten worden als een voortdurende opeenvolging van
vernieuwende stromingen, maar veeleer als een complex cultureel verschijnsel
waarvan de ontwikkeling en beoordeling sterk samenhangen met de culturele
omstandigheden waarin het zich bevindt. Vooral vanuit de hoek van de ‘cultural
studies’ komt er harde kritiek op het formalisme. In Nederland is het vooral Maaike
Meijer geweest die onder de aandacht heeft gebracht dat er in deze vorm van
literatuurgeschiedschrijving een mythe van de Ene literatuur wordt gecreëerd die
8
voor een groot deel tot doel heeft een groepsbelang te verdedigen. De eigen
literatuurhistorische constructie wordt door mensen die sleutelposities innemen in
het literaire systeem gepresenteerd als algemeen-geldende waarheid. Het onderzoek
naar de kenmerken van het postmodernisme noemt zij als voorbeeld van een
dergelijk machtsmisbruik. Meijer pleit ervoor de mythe van de Ene literatuur
overboord te gooien en wil liever een beschrijving van de literatuurgeschiedenis als
een pluralistisch systeem.
In het onderzoek van Meijer en andere onderzoekers uit de hoek van de cultural
studies dient deze kritiek veelal een emancipatorisch doel: er moet ruimte komen
9
voor vrouwenliteratuur, voor populaire cultuur en voor jeugdliteratuur. De
onderzoekers kiezen een tegendraadse positie en nemen van daaruit de canon
onder vuur. In feite maken zij gebruik van bestaande machtsmechanismen om de
rollen om te draaien. Zo ver wil ik in mijn onderzoek niet gaan. Ik sluit aan bij
onderzoekers die werken vanuit een cultuurhistorisch of institutioneel perspectief
en die ervoor pleiten een literaire periode vooral te zien als een wisselwerking tussen
vooruitstrevende en tegenstrevende tendensen. Bij literatuurgeschiedschrijving lijkt
het mij van groot belang inzicht te verkrijgen in de manier waarop het literaire veld
of het literaire systeem in een bepaalde periode geordend is. Bovendien kunnen
literaire ontwikkelingen niet los worden gezien van bredere maatschappelijke
10
ontwikkelingen. Onderzoekers uit deze tradities hebben erop gewezen dat de
West-Europese cultuur sinds de jaren zestig zodanig van karakter is veranderd dat
de logica van elkaar opvolgende vernieuwingsbewegingen niet langer geldig is. De
culturele context waarin postmoderne literatuur verschijnt, kent andere parameters
en vertoont afwijkende patronen. Omdat onderzoekers als Vervaeck, Vaessens en
Joosten zich blind lijken te houden voor contextuele veranderingen, beschrijven zij
de literatuur van de laatste jaren met behulp van modellen die niet langer adequaat
zijn.
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3. Een nieuwe taak voor de schrijver? De schrijver na de culturele
revolutie...
Verschillende historici hebben erop gewezen dat de culturele transformatie die
plaatsvindt in de jaren zestig onder meer veroorzaakt wordt door een zeer massale
11
cultuurspreiding. Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen (zoals snelle
bevolkingsgroei, grote welvaartstoename, verhoging opleidingsniveau en opkomst
van nieuwe media) zorgen ervoor dat kennis en cultuur beschikbaar worden voor
verschillende lagen van de bevolking. Veel meer mensen dan voorheen zijn
(financieel) in staat zich bezig te houden met ‘niet-materiële’ zaken en voor het eerst
wordt ‘vrije tijd’ een algemeen bekend begrip. Doordat veel jongeren in deze jaren
een hoge opleiding krijgen, vormen ook zij een groep potentiële consumenten van
cultuur. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het publiek voor culturele producten
sterk groeit. Tegelijkertijd groeit ook de belangstelling voor cultuurdragers in de
media: paginagrote interviews in kranten of weekbladen, interviews op televisie of
het optreden van schrijvers in spelprogramma's. Dit alles heeft tot gevolg dat de
‘openbare communicatie’ over kunst, en in het bijzonder over literatuur, veel breder
gedragen wordt.
Eén van de gevolgen hiervan is dat de anti-burgerlijke en non-conformistische
auteurs uit de artistieke elite ineens goed verkopende schrijvers worden. De boeken
van Harry Mulisch, Jan Wolkers, Jan Cremer en Gerard Reve bereiken een groot
en jong publiek. Door in de jaren zestig meer dan eens te benadrukken dat hij ‘een
handel had’ die hij ‘draaiende’ moest houden, baant vooral Reve de weg voor een
nieuwe visie op ‘de schrijver’. Hij laat zien dat dit nieuwe ‘commerciële’ schrijverschap
op gespannen voet staat met traditionele romantische kunstenaarschap door beide
posities voortdurend te ironiseren. De positie van de schrijver verandert in deze
jaren ingrijpend. Ontleende de armoedige bohémienkunstenaar voorheen zijn
artistieke reputatie slechts aan het zogenaamde symbolisch kapitaal (om met de
Franse socioloog Bourdieu te spreken) en was het vergaren van economisch kapitaal
een teken van artistiek verraad, nu zijn er ineens schrijvers die er geen been in zien
hun symbolisch kapitaal nog bij leven te gelde te maken. De mogelijkheid ontstaat
dat een schrijver zowel commercieel aantrekkelijk is als literair hooggewaardeerd.
De populariteit van deze schrijvers wordt mede veroorzaakt doordat zij hun naam
verbinden aan de in de jaren zestig opkomende tegencultuur. Mulisch bijvoorbeeld
werpt zich op als spreekbuis voor de provobeweging, terwijl auteurs als Wolkers en
Cremer door die generatie als boegbeeld gebruikt worden: de manier waarop zij de
gevestigde moraal onder vuur nemen, sluit direct aan bij de gevoelens van deze
generatie. Volgens historicus Righart ontstaat er in deze jaren een explosieve mix
van studenten die vechten voor meer inspraak in de universiteit, de opkomende
teenagecultuur, die tegelijkertijd een gemanipuleerde massacultuur én een
identiteitsverschaffende cultuur voor velen is, en de charismatische, soms ludieke
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protestacties van Provo. De gelijktijdigheid van al deze ontwikkelingen, gekoppeld
aan de ‘open houding’ van de bestaande elites, zorgt ervoor dat de culturele
12
veranderingen in deze periode zich in een zeer vlot tempo voltrekken.
Wat zich in Nederland tijdens de jaren zestig afspeelt, heeft grote invloed gehad
op schrijvers in de jaren zeventig. Jonge auteurs in de jaren zeventig worden
geconfronteerd met een sterk veranderd literair klimaat. Debuterende schrijvers
gaan op zoek naar manieren om hun identiteit als schrijver te creëren, hun al langer
schrijvende collega's proberen hun bestaande schrijversbeeld aan te passen. Dat
levert het beeld op van een periode waarin vertwijfeling alom heerst en waarin men
zich gaat bezinnen op wat de jaren zestig betekend hebben voor de literatuur. Deze
collectieve worsteling of, zo men wil, deze collectieve identiteitscrisis, biedt een
boeiend schouwspel. Vanuit verschillende hoeken van het literaire veld komen de
meest uiteenlopende antwoorden op de vraag die steeds weer, telkens in andere
vormen, terugkomt: wat is de taak van de schrijver? Het debat daarover is veel
breder dan in de Revisor-polemiek over dat onderwerp: het houdt het cruciale
probleem van de literatuur in de jaren zeventig in zich besloten.

4. De zeventigers...literaire popart?
De schrijversgroep die men wel ‘de zeventigers’ noemt, krijgt in menig
literatuurgeschiedenis aandacht. Het gaat om een groep schrijvers die aan het begin
van de jaren zeventig opkomt. Zij propageren een andere benadering van de
literatuur: deze auteurs willen niet langer voor de eeuwigheid schrijven, maar willen
gelezen worden door de gewone man. Meer nog dan genoemde auteurs uit de jaren
zestig omarmen ‘zeventigers’ als Guus Luijters, Heere Heeresma, Hans Plomp en
Peter Andriesse de gedachte dat de auteur zich er niet langer voor hoeft te schamen
om geld te verdienen en derhalve handelt Het manifest voor de jaren zeventig (1970)
vrijwel geheel over de sociaal-economische positie van de schrijver. Op het werk
van deze auteurs wordt niet altijd positief gereageerd. Het wordt wel aangeduid als
de ‘nieuwe lulligheid’ en critici steken niet onder stoelen of banken dat dit werk
volkomen pretentieloos is, dat er geen indrukwekkende thema's in te ontdekken zijn
en dat er evenmin sprake is van diepgang. In hun schrijven vergroten deze auteurs
de banaliteit. Daarmee maken ze een polemisch statement in de richting van de
gevestigde literatuur en dat wordt niet altijd gewaardeerd. Dat de auteurs er
nauwelijks toe overgaan te publiceren in de gevestigde literaire tijdschriften, vergroot
evenmin hun literaire reputatie. Al vrij snel na het verschijnen van het manifest is
het met de carrières van de zeventigers gedaan: door de kritiek zijn zij verguisd,
door gevestigde uitgeverijen niet geaccepteerd en door collega-auteurs fel
bekritiseerd.
Ook de aandacht voor de zeventigers in de literatuurgeschiedenis is veelal
negatief, maar er is één uitzondering. Ruiter en Smulders interpreteren het optreden
van de zeventigers in het licht van de hierboven geschetste culturele veranderin-
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gen. En dat levert een ander beeld op. Wat deze op het eerste gezicht onbelangrijke
auteurs interessant maakt, is dat de ‘lulligheid’ van het werk het gevolg is van een
‘bewust ongeconcentreerde literaire instelling’. Zij zijn niet gevoelig voor de verwijten
die hun door Jeroen Brouwers worden gemaakt in zijn pamflet De nieuwe revisor
(1980), omdat zij bewust pretentie- en visieloos zijn. Ruiter en Smulders betitelen
het werk van deze auteurs als ‘literaire popart’. Daarmee dichten zij de zeventigers
een belangrijke literaire functie toe. De zeventigers parodiëren en ironiseren het
begrip hoge kunst en proberen in hun werk elitecultuur en massacultuur dichterbij
elkaar te brengen. Door dat te doen banen zij de weg voor auteurs als Giphart en
Zwagerman die de gewilde eenvoud en de afkeer van complexe vormen cultiveren.
Naar mijn idee maken Ruiter en Smulders de zeventigers veel belangrijker dan
zij in feite geweest zijn. Illustratief hiervoor is het gegeven dat deze auteurs niet
alleen geen literaire reputatie hebben verworven (na de aanval van Brouwers was
daar niets meer van over), maar dat ook hun commerciële reputatie te wensen
overlaat. In de actuele discussies in de jaren zeventig spelen de zeventigers al vrij
snel geen grote rol meer. De reactie van Paul Beers in De revisor op Brouwers'
polemiek spreekt wat dat betreft boekdelen: Brouwers komt tien jaar te laat en schiet
14
met een kanon op een mug. Een laatste kritiekpunt is dat de term ‘popart’ in de
kunstgeschiedenis op veel meer duidt dan alleen maar op een ‘antiliteraire’ instelling.
Popart-kunstenaars als Andy Warhol en Roy Liechtenstein hebben een hoge
institutionele positie in de kunstwereld en ironiseren vanuit die positie de traditionele
opvattingen over wat moderne kunst is. Zij doen dat met behulp van weldoordachte
ironie, kitsch en pastische. In de Nederlandse literatuur kan een dergelijke
poparthouding vooral gevonden worden bij een campkunstenaar als Reve, bij de
poëzie van de zestigers en bij een dichter als Gerrit Komrij die van de maskerade
zijn belangrijkste handelsmerk maakt.
Ten onrechte leggen Ruiter en Smulders alle nadruk op het optreden van de
zeventigers wanneer zij spreken over de discussie over literatuur en commercialiteit,
die in de jaren zeventig wel degelijk aan de orde is. Het werk van de zeventigers is
slechts één reactie op de veranderende literaire wereld en voor andere auteurs niet
de meest bedreigende. Door de zeer ver doorgevoerde pretentieloosheid zetten de
zeventigers zich al vrij snel buiten spel. Hun aanval op de gevestigde literaire orde
gaat zover dat zij niet meewerken aan belangrijke literaire tijdschriften en dat zij ook
zelf geen tijdschrift oprichten. Omdat zij niet mee willen doen aan de logica van het
literaire spel, verliezen zij de mogelijkheid om een doorslaggevende invloed uit te
oefenen op dat spel. En dat zorgt er voor dat de zeventigers in feite in de lucht slaan.
Een veel interessantere, maar ook subtielere, aanval op de gevestigde
literatuurbenadering komt van auteurs die wel in literaire tijdschriften (Maatstaf,
Tirade, Hollands maandblad) te vinden zijn. Deze auteurs vervullen in zekere zin
de rol die Ruiter en Smulders de zeventigers toedichten, zonder daarbij volledig
pretentieloos te zijn. Zij begeven zich wél in het literaire circuit van tijd-
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schriften en zij verwerven wél literaire reputatie, al komen zij eveneens onder vuur
te liggen. Maarten 't Hart, Maarten Biesheuvel, F.B. Hotz en Gerrit Komrij, om er
maar een paar te noemen, zijn auteurs die op elkaar lijken in de manier waarin zij
omgaan met het probleem van de veranderde culturele identiteit van de schrijver.
Bovendien delen zij het literaire tijdschrift Maatstaf als hun belangrijkste podium.

5. Maatstaf: subjectivisme, so what?
Wanneer het tijdschrift Maatstaf in 1969 overgenomen wordt door de jonge
redacteurs Martin Ros en Gerrit Komrij, bestaat het al zo'n zestien jaar. Voorheen
was de redactie van het tijdschrift gevoerd door uitgever Bert Bakker. Tijdens diens
bewind was er in Maatstaf veel aandacht voor canonieke Nederlandse literatuur.
Het tijdschrift kenmerkte zich door een zekere richtingloosheid: Bakker wenste niet
te kiezen voor één bepaalde richting of stroming, maar wilde liever zoveel mogelijk
goede eigentijdse literatuur publiceren. Om die reden werd Maatstaf wel een
15
museumtijdschrift genoemd. Ros en Komrij daarentegen ontberen het ontzag voor
de traditie van de Nederlandse literatuur en geven het tijdschrift in de loop der jaren
meer en meer een tegendraads karakter.
Wie redacteur Komrij in zijn latere carrière gevolgd heeft, zal niet verbaasd zijn
te horen dat men zich in eerste instantie keerde tegen de traditie van ‘de Fensen
en Bernlefs’, ofwel tegen de autonomistische literatuuropvatting zoals die
gepropageerd was in achtereenvolgens Merlyn (1962-1966) en Raster (1969-1972
en 1977-heden). Komrij spuwt zijn polemische gal vooral in polemieken die niet in
Maatstaf verschijnen, maar in het weekblad Vrij Nederland. Hij presenteert daarin
de taalgerichte poëzieopvatting als dominant en plaatst daartegenover een andere
opvatting. Hij legt daarbij een opvallend grote belangstelling aan de dag voor
kunstvormen die tot dan toe buiten de aandacht van de op hoge kunst gerichte elite
zijn gebleven. Zo diept hij voor zijn bloemlezing uit de Nederlandse poëzie lang
vergeten negentiende-eeuwse dichters op en houdt hij in één van zijn essays een
pleidooi voor ‘literatuur op de kermis’, ofwel voor het lagere als onderdeel van de
cultuur.
Wanneer Raster-essayist Anthony Mertens in 1979 een frontale aanval opent op
wat hij noemt ‘het subjectivistische proza van de jaren zeventig’, is het Komrij die
reageert. Mertens hekelt de neiging van veel auteurs om modieus werk te schrijven
dat zich leent voor vlotte publiciteit. Het gaat deze auteurs niet om het literaire
karakter van hun verhalen, maar zij willen hun eigen leven in boekvorm presenteren.
Ook in kranteninterviews leggen zij allerlei autobiografische gegevens bloot: het
eigen leven is hun bedrijfskapitaal. En, zo voegt Mertens daar polemisch aan toe,
de belangrijke critici gaan mee in dit spel: ook zij spreken in superlatieven die veeleer
een commercieel dan een literair doel hebben. En over de literaire vorm waarin
deze auteurs hun autobiografische schrijfseltjes gieten, is Mertens al helemaal niet
te spreken:
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De dominerende literaire kritiek is een ekwivalent van de subjektivistiese
literatuur, die meent dat in de mummie van de negentiende-eeuwse
literatuuropvatting de geest nog steeds levend is. Het beeld van hun
aktiviteiten doet nog het meest denken aan de stomerij waarin oude
16
pakken opnieuw worden gesteven en gestreken.
Komrij reageert fel in een stuk getiteld ‘Zij die in Raster schrijven’. Mertens wekt de
indruk dat alleen Raster-auteurs integere schrijvers zijn; alle andere schrijvers zijn
slaven van de kapitalistische maatschappij. Wanneer daar ook de suggestie aan
toe wordt gevoegd dat het ‘ander proza’ dat in Raster wordt gepubliceerd door de
media bewust genegeerd wordt, begint het volgens Komrij wel erg op een paranoide
complottheorie te lijken. In zijn blinde afkeer van het kapitalisme ziet Mertens niet
in dat het werk van (bijvoorbeeld) Jeroen Brouwers en Maarten 't Hart niet neergezet
kan worden als een waardeloos commercieel product. Misschien ligt het verschil er
wel in, betoogt Komrij, dat Raster-auteurs slechte boeken schrijven en dat die daarom
niet gelezen worden.
In deze polemiek slaat Mertens eigenlijk de spijker op zijn kop. Hij ziet in dat er
in de jaren zeventig een groot aantal auteurs is dat zich niet afkeert van het publiek.
Deze auteurs laten zich maar al te graag interviewen in dag- en weekbladen en
schamen zich er niet voor wanneer hun boeken blijken te verkopen. Komrij echter
heeft óók gelijk. De door Mertens geschetste ontwikkeling kan immers ook positief
beoordeeld worden. Voor wie verkoopbaarheid niet gelijkschakelt met
pretentieloosheid en gebrek aan kwaliteit, is het heel goed mogelijk om literatuur te
maken zonder ‘winkeldochters te baren’. Deze combinatie van hoge literatuur en
commercie spreekt Komrij juist erg aan. In Maatstaf vinden we dan ook een grote
groep auteurs die dit uitgangspunt als leidraad lijken te nemen.
Enkele van deze ‘subjectivistische auteurs’ publiceren tussen 1970 en 1980 in
Maatstaf. Sommige van hen zijn er in de daaropvolgende decennia in geslaagd
(literaire dan wel publieke) bekendheid te verwerven (Maarten 't Hart, Maarten
Biesheuvel, F.B. Hotz, Mensje van Keulen). Andere zijn onbekender gebleven (Sal
Santen, Julien Piraña, Ben van der Velden, Jean Schalekamp, Bob den Uyl,
Boudewijn van Houten en Theo Kars). Hun werk doet in de verte denken aan dat
van de zeventigers: zij schrijven ‘leesbare verhalen’ die realistisch te noemen zijn.
Anders dan de zeventigers staan deze auteurs niet onverschillig tegenover de
waardering voor hun eigen literaire werk: zij zijn niet pretentieloos. Hun pretenties
zijn echter wel anders dan die van hun collega-auteurs. Aan het voorbeeld van
Maarten 't Hart, die in de rest van dit stuk centraal zal staan, valt af te lezen hoe
deze auteurs zich in deze periode een schrijversidentiteit creëren.
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6. De luis in de Revisor-pels: Maarten 't Harts zoektocht naar een
schrijversidentiteit.
Met Stenen voor een ransuil debuteert de onbekende Martin Hart in 1971 bij uitgeverij
De Arbeiderspers. Dezelfde uitgever geeft ook Maatstaf uit waarin Hart in datzelfde
jaar voor het eerst een essay en een verhaal heeft gepubliceerd. De literaire loopbaan
van deze auteur komt langzaam op gang. Zijn eerste twee romans worden weliswaar
tamelijk gunstig besproken, maar worden nauwelijks verkocht. Dit verandert wanneer
Hart zich in het literaire circuit begint te bewegen. Vanaf 1974 publiceert hij een
reeks essays in Maatstaf over auteurs uit een vrijwel veronachtzaamde traditie: die
van het negentiende-eeuwse realisme. In vrij korte tijd maakt de jonge auteur carrière
in de literaire media: hij wordt criticus bij NRC Handelsblad, gaat essays schrijven
over buitenlandse literatuur in Vrij Nederland en Maatstaf, over muziek in Haagse
post en over Nederlandse literatuur in twee andere literaire tijdschriften, Tirade en
Hollands maandblad. Door de eigenzinnige wijze van essayeren en het soms
controversiële gehalte van de essays valt hij niet alleen op in het literaire circuit,
maar wordt hij ook daarbuiten bekend bij een breder publiek. Als in 1978 zijn zeer
goed verkopende roman Een vlucht regenwulpen verschijnt, verwerft de auteur die
zich inmiddels Maarten 't Hart noemt zelfs nationale bekendheid.
In een periode van zeven à acht jaar weet Maarten 't Hart zich op te werken van
onbekend debutant tot commercieel product met nationale bekendheid; en hij lijkt
dat bewust te doen. Deze ontwikkeling gaat bij 't Hart absoluut niet gepaard met
pretentieloosheid. ‘Verkoopbaarheid’ en een serieuze omgang met de literatuur
gaan als vanzelfsprekend samen. Dit laat zich niet alleen aflezen aan zijn
literatuurkritieken, maar ook aan zijn essays over muziek. In die beschouwingen
richt hij zich op misschien wel de ‘meest gecanoniseerde’ componist uit de
muziekgeschiedenis, Bach, en probeert op een populariserende manier over diens
werk te schrijven. Op die manier maakt hij elementen uit de hoge cultuur toegankelijk
voor brede groepen lezers. Hoe hij deze werkwijze toepast in zijn literatuurkritieken,
zal ik toelichten. Om de literaire pretenties van 't Hart te illustreren wil ik enkele
poëticale uitspraken citeren die aangeven dat hij de mening is toegedaan dat de
literatuur ‘veel vermag’. In een interview met Diepstraten en Kuyper zegt hij het
volgende:
Je maakt iets anders van de dingen die je meegemaakt hebt, omdat die
in het algemeen toch niet zo bevallen. Omdat je ze niet echt in de hand
hebt, je kunt het niet zo regelen als je het graag had gezien. Daarom stuur
je het wat bij. Dat is een heel mooi proces, dat is een van de grote
17
voordelen van het schrijven.
Dat schrijven heeft geen therapeutische werking; het is eerder zo dat alle ellende
weer terugkomt en je opnieuw bezighoudt, als je erover schrijft. Verderop zegt 't
Hart over een scène over een grafontruiming in één van zijn Maatstaf-verhalen:
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Als je zoiets aan het schrijven bent krijg je het idee dat het de werkelijkheid
zelf wordt. Zo'n man als die steenhouwer gaat heel intens voor je leven,
mét alles om hem heen. Je ziet bijna wat er gebeurt, als in een film zie
je al die dingen voor je ogen langs trekken. Dat is de diepste reden
waarom je schrijft, of waarom ik schrijf: om het enorme gevoel van
intensiteit van beleven dat je door het schrijven krijgt. Je kunt de manier
van kijken van het kind dat je beschrijft heel vaak terugkijken. En als kind
leef je veel intenser, veel bewuster haast, in díe zin dat je directer op de
18
werkelijkheid gericht bent.
Dit zijn de woorden van iemand die gelooft in de literatuur. Via de verbeelding is
een auteur in staat een eigen werkelijkheid te creëren die meer is dan de gewone
werkelijkheid. Elders zegt hij het volgende: ‘[..] de functie van literatuur, en ook van
wetenschap is dat het een of ander verband legt in de werkelijkheid, waardoor je
19
met ervaringen iets kunt doen.’
Hoewel 't Hart de uitdrager is van een visie op literatuur die in deze jaren juist
onderwerp van discussie geworden is, gaat er van zijn optreden wel degelijk een
emanciperende intentie uit. 't Hart trekt niet ten strijde tegen ‘de literatuur’, maar
tegen een specifieke literaire houding die in zijn ogen op dat moment dominant is.
Het is de traditie van het ‘academisme’. Onder deze term vangt 't Hart niet alleen
het tijdschrift De revisor dat daar geregeld mee in verband wordt gebracht, maar
ook de literaire attitude die naar zijn stellige overtuiging sinds het optreden van
Merlyn aan de universiteiten, in de literaire kritiek en zelfs op de middelbare scholen
is doorgedrongen. In het autobiografische essay ‘De terugkeer naar het heden’
beschrijft hij het als volgt:
Men hield zich bezig met literatuurwetenschap, behandelde boeken
inderdaad als ‘werelden in woorden’, als taalkunstwerken en niet als
gidsen op een overwoekerd pad, niet als poging om iets van mensen te
begrijpen, niet als uitingen van mensen die iets hadden willen vastleggen
dat, zoals Faulkner zegt, ‘did not exist before’. Literatuur was een spel
van regels, iets uit een boekje dat ook weer in een boekje kon worden
20
opgeslagen.
't Hart maakt bezwaar tegen het intellectualistische element dat deze
literatuurbenadering in zich draagt: literatuur is complex en dient woord voor woord
geanalyseerd te worden. Daaraan wordt dan ook nog vaak de literair-kritische eis
verbonden dat een literaire tekst complexiteit moet bevatten en coherentie. Deze
literatuuropvatting is in de ogen van 't Hart lezersonvriendelijk: een lezer mag zich
niet inleven, maar moet moeite doen om de complexiteit van een tekst te ontrafelen.
En dat element druist regelrecht in tegen de mogelijkheden die 't Hart de literatuur
toedicht:
Het zou zó moeten zijn dat je de literatuur gebruikt om je ervaring te
verrijken of te belichten; dat is bij mij andersom, in die zin dat ik mijn
ervaring gebruik om literaire werken beter te begrijpen. [...] Door boeken
leer je meer over het innerlijk van alle mensen in je omgeving
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kennen dan door gesprekken, omdat je elkaar toch een klein beetje
beïnvloedt als je praat, ook een beetje naar de mond praat. Op het
moment dat je aan het praten bent weet je soms ook niet eens dat je er
anders over denkt dan je gesprekspartner. En in de literatuur, althans
wanneer het goed is, wanneer iemand het echt aandurft om iets over
zichzelf te schrijven wat waar is, wat toch ook betrekkelijk zeldzaam is,
laat je wél het achterste van je tong zien, durf je het wél aan om zoveel
mogelijk over jezelf mee te delen, en dan ook nog in een geconcentreerde
21
vorm. En dat vind ik zo mooi van literatuur.
Wanneer hij zelf optreedt als criticus of essayist, presenteert hij zich als invoelende
lezer. Het essay ‘de terugkeer naar het heden’ is wat wij tegenwoordig een
‘leesautobiografie’ zouden noemen. Stap voor stap geeft 't Hart aan hoe zijn
persoonlijke literaire canon zich gevormd heeft. In het essay zijn tientallen plaatsen
aan te wijzen waar 't Hart uitspraken doet over welke literatuur hij waardeert en hoe
hij literatuur leest. Dat laatste gaat als volgt: ‘Je levert je, mits het goed verteld is,
met huid en haar over aan het verhaal en je mist het vermogen om werkelijk te
22
aanvaarden dat het slechts “een wereld in woorden is”.’ De lezer Maarten 't Hart
is iemand die in een werk telkens op zoek is naar momenten van identificatie met
de hoofdpersoon. Een boek moet in zijn opinie ‘mooi zijn’, je moet er plezier aan
beleven of er om huilen. Kortom, een boek moet emotie losmaken bij de lezer. Meer
dan eens ondersteunt 't Hart zijn positieve waardeoordeel met uitspraken als deze:
‘omdat het over mijzelf leek te gaan’ (p. 24), ‘het had iets uitstaande met mijzelf’ (p.
24), ‘dat ze [de boeken, SB] iets over jezelf verteld zouden hebben dat je nog niet
wist’ (p. 26), omdat je je er vergaand mee kunt identificeren’ (p. 31) en ‘omdat hun
problematiek raakvlakken heeft met de jouwe’ (p. 32). Voor 't Hart zijn niet ‘coherentie’
en ‘complexiteit’ de kritische criteria, maar zoiets als ‘de mogelijkheid voor de lezer
om zich in te leven’.
Herhaaldelijk presenteert 't Hart zich, in interviews, kritieken en essays, als de
eenvoudige jongen die op zeer emotionele en zeer betrokken wijze de kunst
benadert. Centraal staat de persoonlijke band van de criticus met het boek: hij schrijft
over zijn leeservaringen tijdens treinreizen of over reizen naar de geboorteplaats
van een auteur. De lezer à la 't Hart wil niet alleen de teksten lezen, maar probeert
daarnaast van alles en nog wat te weten te komen over het leven van de auteur
ervan. Daarbij wordt hij gestuurd door de bewonderende attitude van iemand die
eens ongeletterd was, maar zich nu aan de spijs der letteren mag laven. Deze
eigenzinnige lezershouding weerspiegelt zich in de uitspraken die 't Hart doet over
zijn eigen werk:
Ik wil veel liever iets schrijven wat de kritische zin van de lezer niet zozeer
uitdooft, als wel wat hem toch meesleept. En dan ook liever door wát er
meegedeeld wordt, dus niet in de eerste plaats door de stijl of vorm van
het verhaal, maar door de inhoud - en dan moeten vorm en stijl wel
zodanig zijn dat die inhoud optimaal tot zijn recht komt. Wat in feite
23
verschrikkelijk moeilijk is.
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Ik vind niet dat de lezer onder alle omstandigheden vrij moet kunnen
ademen [d.i. distantie moet kunnen bewaren, SB]. Hij mag het best eens
benauwd krijgen; ik acht het een verdienste als een auteur een roman
kan schrijven die de lezer een tijdje onder water houdt. Als iemand schrijft
over een claustrofobische ervaring, zoals Jeroen Brouwers deed in
Zonsopgangen boven zee, moet de lezer het net zo benauwd krijgen als
24
de hoofdpersoon van dat boek.
De vorm van het literaire werk moet niet te veel benadrukt worden; het literaire werk
dient zo gestructureerd te zijn dat het de lezer stuurt in het verhaal, maar dat de
lezer dat juist niet merkt. De vorm is als het wiel van een auto. Zij dient er voor om
het gebruik mogelijk te maken, niets meer en niets minder. 't Hart creëert hier een
analogie tussen een literaire tekst en een gebruiksvoorwerp:
Ik vind vorm en compositie óók belangrijk, maar voor mij moeten ze in
een roman zó zijn dat je ze haast niet ziet, dat ze er uit weggeschreven
zijn. Ze moeten er niet opzichtig in aangebracht zijn en ook door de
schrijver niet zo bewust van tevoren helemaal zijn gepland. Ik heb een
beeld voor ogen, een droombeeldachtig iets, en dat probeer ik op papier
te krijgen. De vorm moet er dan vanzelf komen. Vorm in literatuur moet
net zoiets zijn als het wiel van een auto, rond, vanzelfsprekend rond, want
anders kun je niet met die auto rijden; het moet vanzelfsprekend aanwezig
zijn, zonder dat het nou zoveel aandacht moet krijgen. Jullie zien dat
anders. Bij jullie is hoe je het moet vormen, hoe je het moet vertellen,
25
belangrijker dan voor mij.
De ‘jullie’ die in dit citaat voorkomen, zijn de Revisor-auteurs. 't Hart doet deze
uitspraken in het ‘los-vast’-dispuut tussen hemzelf en Frans Kellendonk in De revisor.
Dat gesprek vindt plaats in 1980 wanneer 't Hart zo ongeveer aan het einde is van
zijn publicitaire uitbarsting. Kellendonk ziet daarin een ‘niet aflatende strijd’ tegen
De revisor. In dat interview maakt de Revisor-auteur zijn collega een scherp verwijt:
't Hart houdt vast aan een negentiende-eeuws romanbeeld dat geschikt is voor een
negentiende-eeuwse werkelijkheid, in de werkelijkheid van de jaren zeventig van
de twintigste eeuw is een dergelijk romanbeeld tamelijk achterhaald. 't Hart is het
daar (vanzelfsprekend) niet mee eens. Hij heeft immers in de jaren die aan dit
interview voorafgaan een eigen canon gepresenteerd waarin de kopstukken van
het negentiende-eeuwse realisme de belangrijkste hoofdrolspelers zijn. Daarmee
heeft hij juist willen laten zien dat deze auteurs ook in de jaren zeventig nog de
moeite waard zijn.
Waarom besteedt 't Hart zo veel energie aan het nieuw leven inblazen van een
in de ogen van velen verstofte stroming? Het antwoord op die vraag kan gevonden
worden door te kijken naar de manier waarop 't Hart vorm wil geven aan zijn
schrijverschap. Hij is in de jaren zeventig op zoek naar een literaire traditie waarin
‘leesbaar schrijven’ en hoge literaire status elkaar niet uitsluiten. Daarmee wil hij
iets stellen tegenover de dominante traditie van ‘High Modernism’ die in Soma, later
De revisor, en Raster wordt gerecipieerd. In die traditie spelen romanciers als Joyce,
Nabokov, Kafka, Gombrowicz en D.H. Lawrence en dichters als Pound en
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Eliot een centrale rol. Het werk van deze auteurs noemt hij ‘kroonluchters die niet
kunnen branden’, omdat zij zich te veel bezighouden met het ingewikkeld maken
van de literaire vorm. Zij zoeken de vernieuwing in de voortdurende frustratie van
het leesproces waarbij de lezer er herhaaldelijk aan wordt herinnerd dat wat hij leest
slecht fictie is: de verhalen uit deze richting zijn daardoor altijd bewust kunstmatig.
Om hier iets tegenover te stellen, duikt 't Hart in de literatuur van vóór het
modernisme. In verschillende essays gaat zijn belangstelling uit naar auteurs die
zich beijveren om een spannend en geloofwaardig verhaal te vertellen in een
herkenbare en niet al te complexe verhaalstructuur. Het zijn juist deze essays, over
realisten als Scott, Trollope, Fontane, Thackerey, Austen, Dickens en Hardy, die in
Maatstaf verschijnen. In essaybundels als De som van misverstanden (1978) en
Het eeuwige moment (1983) voegt hij daar nogal wat auteurs aan toe: Van
Oudshoorn, Van Schendel, Vigoleis Thelen, Roth, Proust, Faulkner, Emily Brontë,
Kierkegaard, Söderberg en Cannetti. Het werk van deze auteurs voldoet aan wat 't
Hart belangrijk acht: goede dialogen, levende personages, de interactie tussen
individu en gemeenschap, ofwel: ‘die intens verbeelde droomwereld, die
26
onvergetelijke scènes die je voor altijd bijblijven’.
In het eerdergenoemde essay ‘De terugkeer naar het heden’ dat de reeks essays
in Maatstaf als het ware afsluit, geeft 't Hart aan wat hem in deze auteurs zo aantrekt.
Hij spiegelt zich aan de hoofdpersonen van de door hem geliefde romans en put
troost uit de momenten van inleving. Twee thema's die in deze romans steeds
terugkomen, hebben 't Harts bijzondere aandacht. In de eerste plaats is dat het
eenzame individu dat alleen staat tegenover, en in conflict is met, de hem omringende
wereld. Het eenzame jongentje in W.G. van de Hulsts Zo'n vreemde jongen wijst
hem op het latente verlangen liever een meisje te zijn, Jacob Katadreuffe uit
Bordewijks Karakter lijkt op hem omdat zij beide uit een arbeidersmilieu omhoog
klimmen, in Terug tot Ina Damman van Vestdijk en Life in August van Faulkner vindt
hij troost tijdens zijn meisjesloze puberteit en in Söderbegs Martin Bircks Ungdom
herkent hij de eenzaamheid van iemand die zoveel leest dat hij van anderen
vervreemdt.
Ook het thema van de sociale stijging dat in de negentiende eeuw zeer actueel
is, wordt in deze romans aan de orde gesteld. Zo waardeert 't Hart de roman Jude
the obscure van Thomas Hardy omdat daarin de arbeidersjongen die door
vermeerdering van kennis probeert omhoog te komen op de maatschappelijke ladder
gethematiseerd wordt. De jongen wordt geconfronteerd met allerlei problemen: de
vervreemding van het eigen milieu en de weerstand van het hogere milieu. Ook aan
dit type personage kan 't Hart zich moeiteloos spiegelen. Hij heeft er in interviews
geen geheim van gemaakt dat hij afkomstig is uit een eenvoudig gereformeerd
arbeidersmilieu en dat het de literatuur is geweest die hem als het ware heeft
‘gecultiveerd’. Met deze nadruk op de ‘emancipatie van de arbeider’ sluit 't Hart aan
bij een breder gesignaleerde tendens in de jaren zeventig en tachtig. Ver-
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schillende emancipatiebewegingen (vrouwen, homoseksuelen, andere culturen)
winnen in deze jaren aan invloed. De wijze van presenteren verschilt natuurlijk per
beweging, maar de tendens is onmiskenbaar dat groepen die voorheen in een
perifere positie werden gedrongen zich proberen te bevrijden. Het volgende citaat
uit ‘De terugkeer naar het heden’, waarin 't Hart de door hem gepropageerde wijze
van omgaan met literatuur uitdraagt, illustreert zijn emancipatiedrang:
Het is iets dat ik nauwelijks kan begrijpen en waar ik hulpeloos tegenover
sta; het heeft iets te maken met het enorme plezier dat ik beleef aan
literatuur en muziek, alsof dat plezier niet geloofwaardig maar al te
geëxalteerd of belachelijk zou zijn. Het is het soort plezier dat alleen maar
voorkomt bij mensen die in een volkomen cultuur-loos milieu groot zijn
geworden en geheel op eigen kracht, en als tegenwicht tegen de als
verstikkend ervaren sfeer van het milieu, cultuur hebben ontdekt als het
enige waar het voor hen op aan komt, net zoals van huis uit ongelovigen
die bekeerd worden tot het Christendom veel vuriger gelovig zijn en veel
27
oprechter hun geloof belijden dan de Christenen van huis uit.
De steeds terugkerende factor in de essays van 't Hart is de gedachte dat de literatuur
niet te ver af moet komen te staan van de lezer. Zij moet die lezer de mogelijkheid
bieden om zich in te leven en mag niet door middel van radicale vormvernieuwing
de lezer buiten de deur proberen te houden. Auteurs die dat wel doen, wordt
verweten dat zij elitair zijn. 't Hart presenteert zich als iemand die zich ontworsteld
heeft aan het zwaar christelijke arbeidersmilieu door een zeer intieme en persoonlijke
omgang met literatuur. Vanuit deze optiek is het begrijpelijk dat hij het in zijn
discussies met Kellendonk (los-vast) en Mertens (‘subjectivistisch proza’) opneemt
voor de ‘gewone lezer’. In zijn eigen kritieken houdt hij die ‘gewone lezers’ als het
ware een spiegel voor: er zijn meer manieren om met literatuur om te gaan dan de
academische. Dat Mertens hem en verwante auteurs dan verwijt dat zij hun emoties
en persoonlijke wedervaardigheden misbruiken om het publiek te behagen, kan
hem niet al te zeer deren:
Ik zie absoluut niet in wat daar tegen is. Je houdt van iemand en daarom
wil je zijn boeken lezen. En het zou toch heel vervelend zijn als zo iemand
zich zou verloochenen en totaal iets anders ging schrijven. Ik heb nooit
een depressie of een crisis, en die ongelukkige verliefdheden zijn meestal
28
niet zo ongelukkig. Dus dat is onzin van Mertens.

7. ‘Closing the gap?’
In het experimentele proza van Raster en De revisor spelen auteurs een spel met
het fictionele gehalte van literaire werken. Zij benadrukken die fictionaliteit,
ontmaskeren haar en dat alles met behulp van soms zeer complexe literaire vormen.
Dit leidt er uiteindelijk toe dat de lezer wordt gefrustreerd in zijn pogingen om zich
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in te leven. Daartegenover plaatst 't Hart een prozavorm die de lezer juist in staat
stelt om zich in te leven. Hij wil de lezer meeslepen zodat die net zo persoonlijk bij
zijn eigen werk betrokken raakt als hij zelf bij de negentiende-eeuwse ‘spannende
vertellers’. Op het eerste gezicht lijkt dit een ouderwets standpunt. Deze literaire
houding kan gezien worden als een ‘vulgaire’ poging om de literatuur te
commercialiseren, maar is veel eerder een vernuftige poging om een poëtica te
creëren op basis van een literaire traditie waarin er een balans bestaat tussen ontzag
voor de lezer en hoge literaire status.
Kellendonk probeert 't Hart af te schilderen als een conservatief auteur, omdat
hij teruggrijpt op een negentiende-eeuwse literatuuropvatting die niet meer van deze
tijd is. Modern is immers de vormvernieuwing die aansluit bij de complexiteit van de
alledaagse werkelijkheid. Wat Kellendonk daarbij over het hoofd ziet, is dat 't Hart
óók modern is, juist door zich af te keren van de modernistische traditie en door te
proberen een genre nieuw leven in te blazen dat door sommigen tot de lagere cultuur
was veroordeeld. 't Hart vindt in deze ‘vergeten’ traditie, waarin vormexperimenten
geen rol spelen, een manier om zijn schrijversidentiteit vorm te geven. Deze vorm
van literatuur past bij zijn beeld van de schrijver als publiek figuur die zich welwillend
opstelt naar het lezerspubliek. In tegenstelling tot de experimentele prozaïsten wil
't Hart zich niet vervreemden van het sterk toegenomen lezerspubliek dat zich in de
jaren zestig en zeventig aandient. Hij wil zodanig schrijven dat al die ‘nieuwe lezers’
kennis kunnen maken met de mogelijkheden van de literatuur. Hij neemt bewust
afstand van een positie in een (in zijn ogen juist conservatieve en elitaire) ivoren
toren en doet een handreiking naar het publiek, met het risico de literatuur hiermee
te nivelleren of degraderen.
In het optreden van 't Hart (en in zijn voetsporen ook dat van andere
Maatstaf-auteurs als Biesheuvel, Santen, Van Keulen en Hotz) kan men twee
elementen ontwaren die doorgaans in verband worden gebracht met (een bepaalde
visie op) het postmodernisme. Zowel in zijn kritieken als in zijn literaire werk probeert
't Hart af te rekenen met de dominantie van de modernistische poëtica en de literaire
attitude die daarbij hoort. De aversie tegen het modernisme is volgens Bertens het
kenmerkende element van alle verschillende manieren waarop het postmodernisme
zich manifesteert:
In their own way, they seek to transcend what they see as the self-imposed
limitations of modernism, which in its search for autonomy and purity or
for timeless, representational, truth has subjected experience to
29
unacceptable intellectualizations and reductions.
Een ander element dat we terugzien in het werk van 't Hart is de poging om de kloof
tussen elitecultuur en massacultuur te dichten. 't Hart doet dat niet door elementen
uit de massacultuur in zijn literaire werk op te nemen, al zou men kunnen
veronderstellen dat de ‘vergeten’ realistische traditie een vorm van gezonken
cultuurgoed is geworden. Wat 't Hart wel doet is de brug slaan tussen de consument
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van massacultuur (‘de nieuwe lezer’) en de elitecultuur. Door in zijn essays en in
zijn literaire werk rekening te houden met de verlangens van die lezer en door zich
zelf te presenteren als één van die lezers, geeft 't Hart aan deze culturen te willen
vermengen. Verschillende literatuurhistorici (Huyssen, Bertens, Ruiter en Smulders)
hebben erop gewezen dat de veranderende verhouding tussen elitecultuur en
30
massacultuur misschien wel het belangrijkste kenmerk van postmodernisme is.
De Amerikaanse literatuurcriticus Fiedler verwoordt het op een manier die vrijwel
onvermijdelijk aan 't Hart doet denken:
In fact, Post-Modernism implies the closing of the gap between critic and
audience, too, if by critic one understands ‘leader of taste’ and by audience
‘follower’. But most importantly of all, it implies the closing of the gap
between artist and audience, or at any rate, between professional and
31
amateur in the realm of art.

8. Een collectieve identiteitscrisis?
Met deze beschouwing heb ik willen laten zien dat de problematiek die samenhangt
met het begrip postmodernisme niet alleen interessant is wanneer zij in verband
gebracht wordt met auteurs wier werk een complexe vorm vertoont. Door de aandacht
volledig te richten op die teksten die formeel vernieuwend zijn, ontstaat er een
vertekend beeld van de periode waarin het postmodernisme een rol is gaan spelen.
Hoe fascinerend de analyse van dergelijke complexe teksten ook moge zijn, het
verhaal wordt veel spannender wanneer de cultuurhistorische context waarin deze
teksten geschreven zijn bij het onderzoek betrokken wordt. Wat ik in deze
beschouwing heb proberen te doen is het postmodernisme te zien in samenhang
met wat Ruiter en Smulders noemen ‘de moderniteit in haar postmoderne fase’.
Door het postmodernisme op deze manier in te vullen en vervolgens met een
postmoderne bril naar de literatuur van de jaren zeventig te kijken, zie ik een veel
boeiender en minder eenzijdig schouwspel dan de literatuurgeschiedenis ons
totnogtoe heeft voorgeschoteld.
We zien dan dat er in de jaren zeventig radicaal tegenovergestelde posities worden
ingenomen als het gaat om de identiteit van de schrijver. Wat die houdingen in ieder
geval gemeen hebben is dat ze ieder op hun eigen wijze anti-modernistisch zijn: in
het experimentele proza van Raster en De revisor zit een element dat de
modernistische poëtica (coherentie en complexiteit) van binnenuit deconstrueert,
terwijl vanuit tijdschriften als Maatstaf en Tirade regelrechte aanvallen van buiten
komen op de taalgerichte of autonomistische literatuuropvatting. Alle auteurs, van
experimentelen tot realisten, zitten in hun maag met het hun overgeleverde
schrijversbeeld en allemaal zoeken zij naar manieren om vorm te geven aan een
nieuwe identiteit.
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Auteursclassificaties in literatuurmethoden Nederlands 1968-2000
Marc Verboord
1. Inleiding

Een van de wijzen waarop in een samenleving als waardevol beschouwde literatuur
erkenning krijgt, is door opname in het onderwijscurriculum. Leerlingen in het
voortgezet onderwijs worden in het literatuuronderwijs Nederlands in aanraking
gebracht met letterkundige werken die als belangwekkend worden beschouwd. Nu
is de ruimte in het curriculum niet onbegrensd, en staat de literaire productie niet
stil. Bovendien veranderen meningen omtrent welke werken en auteurs belangrijk
zijn, regelmatig. Bij het ontbreken van een overheidshalve opgelegde selectie,
dienen er daarom in het onderwijsveld telkens nieuwe keuzes gemaakt te worden
bij de invulling van het curriculum.
In dit artikel richt ik me op de veranderingen die zich in dit keuzeproces hebben
voltrokken sinds de invoering van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
(‘Mammoetwet’, 1968) binnen één specifiek onderdeel van het curriculum, het
schoolboek voor het literatuuronderwijs ofwel de literatuurmethode.
Literatuurmethoden worden door een grote meerderheid van de docenten gebruikt
bij de inrichting van de literatuurles en het behandelen van de lesstof (Janssen 1998:
52-54). Welke methoden dit zijn wisselt sterk: niet alleen naar docenten, maar vooral
ook over de tijd. Van de eerste tien boeken op de lijst van meest gebruikte boeken
medio jaren '70, handhaafden slechts drie methoden zich in de top 10 van begin
jaren '90 (vgl. Van Dijk 1977; Janssen 1998). Uit de inventarisatie van Moerbeek
(1998) blijkt dat er zich vanaf de invoering van de Mammoetwet telkens nieuwe
methoden bleven aandienen. De omloopsnelheid van de boeken is bovendien sterk
gestegen: methoden uitgebracht na pakweg 1985 was zelden nog een herdruk
gegund.
Deze ontwikkeling is om meerdere redenen indicatief voor de veranderde positie
en oriëntatie van het literatuuronderwijs. Met de invoering van de Mammoetwet in
1968 werd de leerlingpopulatie van het secundaire onderwijs allengs groter,
gedifferentieerder en minder cultureel onderlegd, waarop een aanpassing van het
curriculum onvermijdelijk werd geacht (Reulen en Van Rosmalen 1997).
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Minder beroepspraktijkgerichte vakken als literatuuronderwijs zijn daarbij steeds
verder naar de periferie verschoven. Didactisch gezien is de afgelopen decennia
de leerling steeds centraler komen te staan in het onderwijs, zo ook in het
literatuuronderwijs. Binnen de literatuurwetenschap relatief kleine stromingen als
literatuursociologie en receptie-esthetica werden dominante benaderingen in het
literatuuronderwijs, vanwege de mogelijkheid die didactici zagen om hiermee
aansluiting met de veranderde leefwereld en interessegebieden van de leerlingen
te bewerkstelligen (Verboord 2003a). Met de invoering van de Tweede Fase in 1998
is deze tendens bovendien verder geïnstitutionaliseerd. Literatuurmethoden volgden
deze ontwikkeling op de voet en zochten naarstig naar betere didactische concepten
(meer inbedding in een culturele context, thematische ordening, integratie
literatuurgeschiedenis in een (to)taalmethode, combinatie met
literatuurtheorie-onderdeel, inbedding in internationale literatuurgeschiedenis) en
modernere vormgeving (van zwart-wit met enkel tekst naar rijk geïllustreerd in kleur).
Al even tekenend mag heten dat begin jaren '70 de meeste literatuurmethoden nog
van de hand van - een kleine groep - literatuurwetenschappers waren, terwijl in de
jaren '90 didactici - in bovendien grotere getale - deze taak vrijwel volledig hadden
overgenomen.
Deze veranderde positie van het literatuuronderwijs roept de vraag op of de keuzes
uit het literaire aanbod die er tegenwoordig in literatuurmethoden worden gemaakt
verschillen van vroegere keuzes. Gelijktijdig met de toegenomen afstemming op de
leerling zou de invloed van de literaire kritiek op het literatuuronderwijs sterk zijn
verminderd (Fens 1996; Verdaasdonk 1999). Over de gevolgen hiervan voor de
literatuurles lopen de meningen uiteen. Volgens sommigen beperken deze zich
voornamelijk tot de kwestie hoe literatuur gedoceerd dient te worden, en niet welke
literatuur dit zou moeten zijn: dit zouden nog steeds vrijwel dezelfde keuzes zijn als
een paar decennia geleden (Breet, Lieverse en Portegies 1985; De Vriend 1996).
Een opvatting die ook regelmatig wordt vergezeld met een roep om meer aandacht
voor andersoortige literatuur (jeugdliteratuur, allochtonenliteratuur) in het curriculum.
Anderen vinden daarentegen dat het literatuuronderwijs in de loop der tijd juist te
weinig aandacht is gaan besteden aan de in het literaire veld gereputeerde auteurs,
en pleiten voor een terugkeer naar de traditionele ‘canon’ (zie DBNL 2002).
De keuzes waar de voorkeur van belanghebbenden in en rond het
literatuuronderwijs naar uit gaat, zijn, evenals de keuzes gemaakt door de auteur
van een literatuurmethode, uitingen van waardetoekenningen. Het belang dat een
schoolboeksamensteller aan een bepaalde literaire auteur hecht komt tot uitdrukking
in de ruimte die hij reserveert voor de betreffende auteur. Mettertijd mogen dan
meer en andere (typen) actoren bij het afwegings- en beslissingsproces betrokken
zijn geraakt en invloed hebben verworven, de uiteindelijke keuzes blijven op te
vatten als classificaties waarin auteurs en werken naar aard en kwaliteit worden
geordend.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

382
Deze classificaties vormen het onderzoeksprobleem van dit artikel. De centrale
vraagstelling luidt: Welke veranderingen in auteurclassificaties in literatuurmethoden
voor het voortgezet onderwijs hebben zich voorgedaan tussen 1968 en 2000? Doel
van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de aard van de selecties die
lesmethoden voor het literatuuronderwijs uit het literaire aanbod maken, alsmede
de veranderingen hierin. De relevantie van deze doelstelling ligt in het gegeven dat
de selecties in literatuurmethoden in sterke mate de literaire waarden conditioneren
die in de literatuurles worden overgedragen. Weliswaar kunnen uiteenlopende
docenten literatuurmethoden op uiteenlopende wijzen gebruiken, maar daar staat
tegenover dat literatuurmethoden tijdsdocumenten vormen waarin de opvattingen
die er over literatuur in het (literatuur)onderwijs op het moment van uitgave
bestonden, op afgewogen en gestructureerde wijze worden gereflecteerd. Daarbij
komt ook dat methoden retrospectief goed te analyseren zijn, in tegenstelling tot de
exacte keuzes van docenten in de les.
Op twee wijzen worden classificaties in dit artikel onderzocht. Om inzicht te krijgen
in welke specifieke auteurs het grondigst behandeld worden in literatuurmethoden,
wordt per periode een ranglijst gemaakt van auteursnamen. Naast deze informatieve
maar tamelijk ideografische beschrijving, wordt een meer systematische analyse
uitgevoerd. Hierbij worden classificaties onderzocht door hiërarchieën te analyseren
naar drie kernaspecten in het proces van toekenning van literaire waarde: diversiteit,
hiërarchisering en innovatie. Enige theoretische achtergrond over deze begrippen
volgt in de paragraaf 2. Op de veranderende functie van schoolboeken in het
literatuuronderwijs, alsmede het eerder onderzoek naar deze methoden, ga ik in de
derde paragraaf kort in. Vervolgens geef ik een beschrijving van de wijze waarop
de data zijn verzameld, waarna ik in paragraaf 5 de resultaten van de analyses zal
bespreken. Het artikel sluit af met een concluderende paragraaf.

2. Classificaties in het literaire veld
Culturele uitingen worden in onze samenleving voortdurend geordend en
gerangschikt naar vorm, functie, betekenis en waarde. Deze classificaties brengen
uiteenlopende culturele hiërarchieën voort die variëren naar inhoud, vorm,
zichtbaarheid, en maatschappelijke status. In het literaire veld hebben drie typen
literatuurbeschouwers een belangrijk aandeel in de totstandkoming van literaire
hiërarchieën: journalistieke kritiek, essayistische kritiek en academische kritiek (Van
Rees 1983). De dominantie van deze instituties is gelegen in het feit dat aan de
selecties die zij maken, alsmede aan de bijbehorende evaluaties en
waardetoekenningen, een groot gewicht wordt toegekend, door collega-critici, andere
instituties in het literaire veld, maar ook het in literatuur geïnteresseerde publiek. Er
wordt ‘geloof’ in hun waardeoordeel gesteld, waardoor dit oordeel een bepaalde
‘legitimiteit’ verkrijgt (Bourdieu 1980; Van Rees 1987; Janssen 1994). Het oordeel
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wordt overgenomen door andere literaire instituties, dient als referentiepunt bij
volgende evaluaties van een auteur, resoneert in literatuurgeschiedenissen, kortom
verwerft een centrale plaats in de beeldvorming rond en classificatie van de betrokken
auteur. Tezamen met - minder invloedrijke want ruimer selecterende en minder
normatief opererende - instituties als uitgeverijen en boekhandels, sturen
literatuurbeschouwers in sterk mate welke auteurs zichtbaar zijn in het aanbod en
welke reputatie deze auteurs verwerven (Dorleijn 2002).
Onderzoek naar de praktijk van de literaire kritiek en reputatieverwerving van
auteurs - classificaties geschieden vooral op auteursniveau - benadrukt het sociale
aspect en het tijdsaspect van classificatieprocessen. Van Rees (1987) en Janssen
(1994) lieten zien hoe literaire reputaties gevormd worden via een proces dat als
‘orkestratie’ bestempeld kan worden. Geleidelijk komen uiteenlopende deelnemers
in de literaire kritiek tot overeenstemming over literaire waarde die een auteur wordt
toegekend. In begin van een auteurscarrière zijn oordelen van critici voorzichtig.
Niet alleen omdat men meer zekerheid wil over het literair vermogen van de auteur
in kwestie via verdere publicaties, ook omdat de reacties van collega's worden
gepeild. Het risico van (literair-)sociale uitsluiting indachtig, wil geen enkele criticus
(te ver) voor de muziek uitlopen. In dit beginstadium beperkt de aandacht zich
bovendien met name tot de journalistieke kritiek. Naarmate een auteur meer
publiceert, begint het algemene oordeel vorm te krijgen, doordat critici een bepaalde
consensus bereiken (Van Rees 1987). Behalve recensies, essays en academische
artikelen, vormen literaire prijzen, opnamen in overzichtsartikelen, literaire lexicons
en schoolboeken ook instrumenten aan de hand waarvan literatuurbeschouwers
waarde toekennen (Rosengren 1987; Verboord 2003b). Daarbij gelden het winnen
van literaire prijzen voor een oeuvre (in Nederland de PC Hooftprijs en de Prijs der
Nederlandse Letteren) en het opgenomen worden in naslagwerken als eerbewijzen
die pas aan het eind van succesvol beschouwde carrières plaats hebben. In dit
proces van reputatievorming blijven selectie, positieve evaluatie en consensus
cruciale voorwaarden vormen: wanneer de aandacht voor een auteur verwatert of
een negatieve toon aanneemt, ontstaat het risico dat deze de toppen van de literaire
hiërarchie niet bereikt (Van Dijk 1999).
Deze karakteristieken bieden aanknopingspunten voor het onderzoeken van
classificaties. Classificaties worden hier beschouwd als kwaliteitshiërarchieën,
waarvan de structuur kan worden ontleed in termen van diversiteit (in welke mate
worden uiteenlopende selecties gemaakt?), hiërarchisering (in welke mate worden
uiteenlopende hoeveelheden aandacht besteed aan auteurs?) en innovatie (in welke
mate krijgen nieuwe auteurs aandacht?)(vgl. DiMaggio 1987; Van Rees en Dorleijn
1999). Vervolgens kunnen relevant geachte achtergrondkenmerken van auteurs
(genre, geslacht, land van herkomst, leeftijd) worden verdisconteerd om inzicht te
krijgen in de aard van de classificatie. Met deze werkwijze is het mogelijk zowel de
generieke als dynamische aspecten van classificaties te bestuderen zonder te
vervallen in ideografische beschrijvingen.
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Discussies omtrent literaire hiërarchieën worden vaak in de context van het
‘canon’-begrip geplaatst (zie Spektator nr. 1 1985; Spiegel der Letteren nr. 3 1992;
Tsjip nr. 1 2003). Aan dit ‘canon’-begrip kleven echter uiteenlopende problemen
(zie Schram 1992; Verboord 2003b). Er is het definitieprobleem: wat is de ‘canon’
en welke werken horen erin? Verder is er het operationaliseringsprobleem: hoe
kunnen we de ‘canon’ meten; als het een afgebakende verzameling is, waar liggen
dan de grenzen? En hiermee samenhangend is er het gebruiksprobleem: menig
literatuurbeschouwer schermt met de term ‘canon’ om eigen opvattingen over
literatuur te propageren, zonder dat inzicht wordt gegeven in de criteria die hieraan
ten grondslag liggen alsmede de wijze waarop auteurs aan deze criteria zouden
voldoen. Ten gevolge van deze problemen fungeert het ‘canon’-begrip nauwelijks
nog als waardeneutraal instrument waarmee de literaire werkelijkheid in kaart kan
worden gebracht. De hier voorgestelde benadering van kwaliteitshiërarchieën omzeilt
deze moeilijkheden, en kan tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het debat rondom
reputatieverwerving.

3. Literatuurmethoden in het secundair onderwijs
Opname in een schoolboek gold gedurende lange tijd als een eer weggelegd louter
voor meest gereputeerde literatoren. Literatuurmethoden ten behoeve van het
secundair onderwijs waren lange tijd gemodelleerd naar academische
literatuurgeschiedenissen, geschreven door literatuurwetenschappers (o.a.
Goedegebuure 1985). In een schoolsysteem waarin culturele vorming een grote
plaats werd toegekend, dienden leerlingen kennis te maken met auteurs die binnen
de literatuurbeschouwing als meest belangrijk werden gezien. Echter, sinds de
introductie van de Mammoetwet (1968) is het secundair onderwijs in haar didactiek
meer rekening gaan houden met de sociaal-culturele achtergrond van haar leerlingen.
In toenemende mate stroomden leerlingen het voortgezet onderwijs binnen die van
thuis weinig affiniteit met cultuur en literatuur hadden meegekregen, hetgeen het
onderrichten van de literaire ‘canon’ bemoeilijkte (De Vriend 1996).
Daarbij komt ook dat vanaf de jaren '60 het ‘geloof’ in literaire classificaties lijkt
te zijn afgenomen in de samenleving. Culturele autoriteiten hebben, gelijk hun
wereldlijke tegenhangers, hun gezag zien afnemen, door de komst van toegankelijke
alternatieven (zoals populaire cultuurvormen), de toegenomen welvaart (leidend tot
andere consumptiepatronen) en de emancipatie- en democratiseringsbewegingen
(leidend tot andere politiek-ideologische denkbeelden) (Righart 1995; Schuyt en
Taverne 2000). De versplintering van de literatuurbeschouwing heeft deze culturele
gezagsondermijning nog eens extra in de hand gewerkt (Mertens 1986). De kritiek
heeft aan invloed ingeboet door het afnemen van de publieks-consensus over het
kritiekoordeel, maar zeker ook door de tanende interne consensus over hoe te
oordelen (Fens 1996; Verdaasdonk 1999). Ten tweede is er een
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politiek-ideologische correctie op gang gekomen, waarbij de literaire hiërarchie is
doorgelicht op discriminerende opvattingen en systematische uitsluitingen van
bepaalde groepen auteurs (vgl. Gorak 1991; Van Alphen en Meijer 1991; Vogel
2001). Auteursgroepen die gedurende lange tijd marginaal aanwezig waren in de
top van de literaire hiërarchie (vrouwen, etnische minderheden, homoseksuelen,
etc.) kregen extra aandacht toebedeeld (mede) op grond van het kenmerk waarop
ze werden gediscrimineerd.
In het voortgezet onderwijs lijkt deze trend eveneens zichtbaar. In het nieuwe
examenreglement dat met de invoering van de Tweede Fase (1998) van kracht
werd, is de nadruk op de literatuurgeschiedenis vervangen door de nadruk op de
leeservaringen van de leerling. Hiermee is gehoor gegeven aan de opvattingen van
(literatuur)didactici die reeds vanaf de jaren '70 pleiten voor een nauwere afstemming
van het onderwijs op de leerling (o.a. De Moor 1980). Uit recent onderzoek bleek
dat ook de lespraktijk van docenten in de afgelopen decennia steeds leerlinggerichter
is geworden (Verboord 2003a). Concreet betekent dit onder meer dat bij het
uitzoeken van teksten steeds vaker rekening gehouden wordt met de leerling, dat
er meer discussie plaats vindt in de les naar aanleiding van teksten, en dat de
verplichte boekenlijst steeds kleiner van omvang is geworden.
Naar veranderingen in de auteursselecties in literatuurmethoden is vooralsnog
geen onderzoek verricht. Afgezien van een aantal didactisch georiënteerde studies
(o.a. Nicolaas 2003), bestaan er zover ik weet drie eerdere onderzoeken, die elk
een momentopname geven. Het oudste mij bekende onderzoek naar classificaties
in literatuurmethoden is een doctoraalonderzoek van Beunders, Van Horen, Van
der Leij, Meulenkamp en Schoot Uiterkamp (1972). De onderzoekers vergelijken
32 literatuurmethoden voor Havo en Vwo (zowel literatuurgeschiedenissen als
bloemlezingen) die in het schooljaar 1970/71 in de handel waren op de mate van
aandacht voor literaire stromingen, auteurs en individuele werken. De enorme
omvang van de studie laat niet onverlet dat in de analyses geen pogingen gedaan
worden om de gevonden classificaties nader te duiden, bijvoorbeeld door tekstexterne
kenmerken van schoolboeken en/of auteurs te introduceren of door uiteenlopende
classificaties met elkaar in verband te brengen. Hierdoor behouden de conclusies
een sterk particulier karakter, waaruit nauwelijks systematische uitspraken over de
mate van consensus, hiërarchisering of dynamiek binnen literatuurmethoden kunnen
worden gedestilleerd.
Aan de hand van 69 schoolboeken uit de periode 1970-1983, laat Verdaasdonk
(1984) zien dat auteurs die in veel literatuurmethoden staan, gemiddeld ook met
meer teksten hierin vertegenwoordigd zijn, dan auteurs die in weinig
literatuurmethoden worden opgenomen. Dit vormt zijns inziens een sterke indicatie
van de consensus binnen de institutie literatuuronderwijs. Buiten deze analyse,
onderneemt Verdaasdonk geen pogingen de hiërarchieën nader te ontleden of te
vergelijken. De meest uitgebreide studie naar literaire ordeningen in
literatuurmethoden is van Moerbeek (1998). Zij vergelijkt acht literatuurmethoden
op de aandacht die ze

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

386
schenken aan literaire werken. Ze beperkt zich hierbij tot het wel of niet genoemd
worden van deze werken. In het licht van haar hoofdvraag - ‘valt er in het huidige
literatuuronderwijs een zekere consensus waar te nemen omtrent werken en auteurs
die behandeld (zouden moeten) worden?’ (p. 60) - concentreert ze zich op de
consensus binnen schoolboeken die in het schooljaar 1992/93 werden gebruikt. Ze
onderzoekt in hoeverre in literatuurmethoden dezelfde titels genoemd worden, en
in hoeverre titels uit dezelfde categorieën (naar jaar, geslacht auteur, nationaliteit)
genoemd worden. De analyses tonen volgens haar een ‘dermate grote diversiteit’
aan keuzes aan dat er geen sprake is van een ‘stevige schoolboekencanon’ (p.
159). Classificaties hebben echter, zoals betoogd in de vorige paragraaf, veeleer
plaats op auteursniveau dan op titelniveau. De waargenomen diversiteit op titelniveau
impliceert geenszins een zelfde mate van diversiteit op auteursniveau. Inventarisaties
op auteursniveau pleegt ze echter alleen binnen het deel van het onderzoek dat
selecties van docenten en leerlingen bestudeert.
Hoewel Moerbeek op bepaalde plekken in haar onderzoek aangeeft ook diachrone
aspecten van canonvorming te willen bestuderen (p. 60-61) en zij in principe deze
mogelijkheid ook heeft, gezien haar corpus schoolboeken, blijft dit aspect uiteindelijk
vrijwel onbesproken.
In vergelijking met het onderzoek van Moerbeek (1998) onderscheidt deze studie
zich op een aantal punten. Ten eerste richt mijn onderzoek zich, in tegenstelling tot
dat van Moerbeek, op veranderingen door de tijd. Verder inventariseerde Moerbeek
methoden op vermelde teksten in plaats van auteurs. Het tellen van teksten levert
inderdaad specifiekere informatie op, maar heeft met name bij auteurs met
omvangrijke én gelauwerde oeuvres als nadeel dat een beperking tot enkele titels
een andere reden kan hebben dan bij minder prestigieuze auteurs (afroming wegens
ruimtegebrek, onderscheiding ten opzichte van andere methoden). Zoals bovendien
in paragraaf 2 is beargumenteerd, is literair prestige een oeuvre-gevoelige
eigenschap. Ten derde betreft mijn analyse een aanzienlijk groter corpus aan
literatuurmethoden: 34 tegenover 8 bij Moerbeek. Verder blijven Vlaamse
schoolboeken in dit artikel buiten beschouwing.

4. Achtergrond dataverzameling
In totaal zijn gegevens verzameld van 34 literatuurmethoden die tussen 1968
(invoering van de Mammoetwet) en 2000 (waarin de Tweede Fase haar derde
jaargang inging) verschenen. Dit betreffen allemaal methoden die aangemerkt
kunnen worden als literatuurgeschiedenis of waarin een onderdeel
literatuurgeschiedenis is opgenomen. Op grond van de literatuurlijst van Moerbeek
(1998) zijn de meest relevante literatuurmethoden geselecteerd. Deze boeken zijn
aangevuld met recente titels die nog niet in de bovengenoemde lijst voorkwamen,
alsmede met een aantal totaalmethoden waarin de literatuurgeschiedenis een
afzonderlijk

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

387
deel vormt van de breder opgezette methode. Hoewel de lijst niet volledig is, mag
de keuze wel als representatief voor de periode 1968-2000 worden beschouwd.
Een vergelijking tussen het corpus geanalyseerde methoden (Bijlage 1) en de
inventarisatie van het gebruik van methoden over de tijd (Bijlage 2), laat dit zien.
Alle veelgebruikte methoden, voor zover te bestempelen als literatuurgeschiedenis,
zijn vertegenwoordigd.
Bij de keuze welke druk van de schoolboeken te analyseren, is er zoveel mogelijk
naar gestreefd (één van) de eerste druk(ken) te gebruiken. Het belangrijkste
argument hierbij is dat de keuzes en achterliggende intenties van de samenstellers
zoals die in het betreffende schoolboek tot uiting komen, dan nog relatief dicht liggen
bij het moment en de context waarop deze keuzes zijn gemaakt. Overigens geldt
voor de periode na 1985 dat er van de nieuwe boeken doorgaans niet meer dan
één druk wordt uitgebracht, terwijl er van de oudere titels nauwelijks nog herdrukken
verschijnen. Van veel oudere literatuurmethoden zijn de vroegste drukken nog van
voor 1968 afkomstig, waardoor voor iets latere drukken is gekozen. Drie methoden
zijn met twee drukken in de steekproef terechtgekomen: Het spel en de knikkers
(druk 1 en 3), Literatuur, Geschiedenis en Bloemlezing (druk 30/35 en 36) en
Nederlands literatuuroverzicht (druk 4 en 8). De tweede gekozen druk betrof hier
telkens een sterk herziene, met recente namen aangevulde versie (waar bij de
laatste twee methoden een andere samensteller verantwoordelijk voor was). Hierdoor
kunnen ze als indicatief voor het moment van herdruk worden beschouwd. Met
name voor de eerste en tweede methode is deze herziening ook relevant gezien
de mate waarin ze onder ogen van scholieren komen. De boeken behoren tot de
meest gebruikte literatuurmethoden in de jaren '70 en '80 (zie Bijlage 2).
In alle geselecteerde literatuurmethoden is de hoeveelheid aandacht voor
individuele auteurs geïnventariseerd door het aantal woorden te tellen dat aan een
auteur is besteed. Deze telling is in elk schoolboek verricht voor alle Nederlandstalige
auteurs geboren na 1800 én auteurs uit de (voormalige) Nederlandse koloniën uit
dezelfde periode. Zuid-Afrikaanse literatuur is buiten beschouwing gelaten. In principe
zijn alle auteurs, critici en andere personen meegeteld die (a) in het kader van de
literatuurgeschiedenis vermeld worden en (b) vermeld worden op grond van hun
eigen verdiensten (zie Bijlage 3 voor een toelichting). Wanneer van een auteur
alleen de naam genoemd wordt, bijvoorbeeld in een opsomming van gelijksoortig
geachte auteurs, worden standaard vijf woorden gerekend. Uitgezonderd het
verstoken blijven van aandacht (nul woorden), is dit derhalve het minimale aantal
woorden dat is toegekend. Samenvattend kunnen we stellen dat geprobeerd is de
aandacht voor een auteur te meten als de ruimte (regels) die een auteur is vergund
in een methode, en deze uit te drukken in een vergelijkbare meeteenheid: het aantal
woorden.
Om zinvolle vergelijkingen te maken tussen verschillende methoden dient echter
rekening gehouden te worden met de uiteenlopende omvang van de methoden.
Wanneer een auteur 300 woorden wordt geschonken in een boek dat 400
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bladzijden telt, getuigt dat van een aanzienlijk bescheidenere positie dan wanneer
die 300 woorden in een boek van 100 bladzijden zijn terug te vinden. Daarom is
van elke auteur per methode de relatieve aandacht berekend door het aantal woorden
met een wegingsfactor om te rekenen naar een standaardomvang van 200 pagina's.
Dit aantal is een arbitraire keuze. In omvangrijke methoden wordt het aantal woorden
dan teruggebracht (bv. bij 400 bladzijden: 300 woorden/(400/200) = 150 woorden);
in kleinere methoden wordt dezelfde hoeveelheid woorden een grotere score (bv.
bij 100 bladzijden: 300 woorden/(100/200) = 600 woorden). Aangezien methodes
ook kunnen verschillen naar het fysieke formaat, is tevens gewogen naar de hoogte
van de bladzijde van een methode. Volgens hetzelfde stramien als bij het aantal
bladzijden, zijn de methoden omgerekend naar een standaardhoogte van 25
centimeter. Op deze wijze zijn de scores van iedere auteur per schoolboek gewogen.
2
De analyses in het vervolg van het artikel zijn met deze gewogen scores verricht.
In totaal bestaat het bestand uit 937 auteurs. Van alle auteurs in het bestand is
in literatuurlexica nagegaan welk geslacht ze hadden, wanneer ze geboren werden,
3
wanneer ze debuteerden, wat hun etnische achtergrond was en wat het belangrijkste
4
literaire genre was dat ze beoefenden. De verdeling van auteurs over deze genres
5
is als volgt: 40% literair proza, 35% poëzie, 7% essayistiek, 5% cabaret, 4% toneel,
3% (literatuur)wetenschappelijke studies, 2% thrillers, minder dan 1% kritiek, kinderen jeugdliteratuur, reisboeken, columns, en bijna 2% overig. Verder is van alle
auteurs 84% man versus 16% vrouw. Het geboortejaar ligt voor 17% in de periode
1800-1874, voor 20% in de periode 1875-1899, voor 28% in de periode 1900-1924,
voor 30% in de periode 1925-1949 en voor 6% in de periode 1950-1974. Er is slechts
één auteur geboren na 1974. Voorts is het gros van de auteurs van Nederlandse
origine (71%), gevolgd door een Vlaamse herkomst (25%). De resterende 4% heeft
haar wortels elders.

5. Resultaten

5.1 Algemene trends
De literatuurmethoden zijn ingedeeld naar het decennium van publicatie. Methoden
uitgebracht in de jaren 1968 en 1969 zijn daarbij tot de jaren '70 gerekend; methoden
verschenen vanaf 1998 (invoering Tweede Fase) zijn als afzonderlijke categorie
beschouwd. De jaren '70 (1968-1979) beslaan 13 methoden, de jaren '80 10
methoden, de jaren '90 6 methoden en de Tweede Fase-jaren 5 methoden.
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Tabel 1: Algemene karakteristieken literatuurmethoden (N=34)
Aantal pagina's perAantal woorden perAantal auteurs per
a
methode
pagina
methode
Jaren '70

286,6

38.958

1,24

Jaren '80

341,9

45.005

1,21

Jaren '90

162,0

35.217

0,94

Tweede fase

176,4

25.352

0,69

De literatuurgeschiedenissen uit de jaren '70 en '80 waren gemiddeld genomen
aanzienlijk omvangrijker (287 en 342 bladzijden) dan die uit de jaren '90 en de
Tweede Fase (162 en 176 bladzijden) (zie Tabel 1). Zoals blijkt uit Bijlage 1, is dit
mede terug te voeren op de andere functies die literatuurmethoden kregen te
vervullen. In deze studie richt ik me louter op auteurs geboren na 1800. Om een
indicatie te krijgen welk aandeel moderne literatuur heeft in het geheel, is het aantal
bladzijden geteld dat aan uiteenlopende literaire tijdvakken is gewijd. Wanneer
Multatuli als ijkpunt wordt genomen, blijkt dat in de jaren '70 54% van alle behandelde
auteurs na Multatuli komt, en de volgende drie perioden 62%, 53% en 59%. Van
een duidelijke trend omhoog of omlaag lijkt hier dus geen sprake. Anders is het met
het gemiddelde aantal auteurs (per bladzijde) dat in de literatuurmethode aan bod
komt. Was dit in de jaren '70 nog 1,24, in de volgende perioden loopt dit aantal terug
tot 1,21, 0,94 en 0,69. Los van het verminderde aantal bladzijden, behandelen
literatuurmethoden derhalve ook steeds minder auteurs. Hoeveel woorden worden
er gemiddeld besteed aan auteurs? In de jaren '70 werden bijna 40.000 woorden
gewijd aan auteurs, dit aantal steeg tot zo'n 45.000 in de jaren '80, om vervolgens
af te nemen naar ongeveer 35.000 (jaren '90) en zelfs 25.000 (Tweede Fase).
Hoewel niet onderzocht is hoeveel aandacht resteert voor onderwerpen als literaire
stromingen en literaire theorie, bevestigen deze getallen de verwachte inkrimping
van het literatuuronderwijs.

5.2 De grondigst behandelde auteurs
Alvorens de classificaties in literatuurmethoden worden geanalyseerd naar diversiteit
en hiërarchisering, wordt eerst een beschrijving gegeven van de top van de
hiërarchieën per periode. In Tabel 2 staan telkens de eerste 30 auteurs per periode
afgebeeld. Te zien is hoe in de jaren '70 de literaire top vrijwel uitsluitend bestaat
uit auteurs die hun oeuvres (grotendeels) al voor WO II publiceerden, met Multatuli
als grondigst behandelde auteur. Claus is op positie 10 de enige naoorlogse auteur
in de top 15. In de jaren '80 blijkt de helft van de top 10 te bestaan uit auteurs die
debuteerden in of na WO II. Mulisch, Hermans en Reve zijn dan al na Multatuli de

a

Uitsluitend woorden besteed aan auteurs (zie paragraaf 4)
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meest behandelde auteurs. Opmerkelijk is dat in de jaren '90 de naoorlogse ‘grote
drie’ - Mulisch, Hermans, Reve - even een stapje terug moeten doen. In de Tweede
Fase keren ze weer terug naar de bovenste rangen, waarbij Mulisch bovendien de
toppositie overneemt van Multatuli. Het aantal woorden op grond waarvan hij de
meest besproken auteur wordt, ligt echter aanzienlijk lager dan Multatuli's scores
in de jaren '80 en '90. De gemiddelde aandacht voor de topauteurs in de Tweede
Fase literatuurmethoden is duidelijk afgenomen.
We kunnen deze lijstjes tevens op algemenere kenmerken bekijken. Enkele
kerngetallen onder aan Tabel 2 geven aan dat het aantal vrouwen bij de bovenste
honderd gestegen is, het aantal Vlamingen gedaald, het aantal dichters gedaald,
het aantal prozaschrijvers gestegen, en, begrijpelijkerwijs, het aantal auteurs uit de
jongere generatie gestegen. Laten we een aantal generaties de revue passeren
aan de hand van belangrijke figuren. Van de oudste generatie (1800-1850) vormde
Potgieter aanvankelijk de meest behandelde auteur (Multatuli als hors categorie
even buiten beschouwing gelaten) op positie 5, gevolgd door Gezelle (6), Beets
(18), Busken Huet (21) en Bosboom-Toussaint (41). In de loop der tijd verdwijnen
deze auteurs echter vrijwel allemaal uit zicht. Beets uitgezonderd (9), verliezen ze
aandacht (35, 228, 24 en 8 woorden) en zakken derhalve af in positie (99, 36, 115
en 141). Het is echter niet zo dat deze generatie louter uitdunt. Haverschmidt en
Conscience worden in de jaren '70 maar matig behandeld (positie 60 en 47 met
respectievelijk 183 en 242 woorden), maar klimmen op naar de posities 17 en 23
in de Tweede Fase.
De Tachtigers en tijdgenoten (geboren tussen ongeveer 1850 en 1870) kennen
in de jaren '70 eveneens een behoorlijke bezetting. Couperus is met 757 woorden
de op twee na meest behandelde auteur, terwijl ook Gorter (14), Van Eeden (15),
Verweij (22) en Kloos (24) binnen de top dertig staan. De eerste drie handhaven
zich in alle volgende perioden bij de bovenste dertig, al gaan ze er in positie en
aantal woorden op achteruit. De laatste twee vallen al in de jaren '80 terug, en zijn
in de Tweede Fase slechts 78e en 145e.
Van de auteurs die aan het begin van de twintigste eeuw furore maakten, lichten
we er een paar prozaïsten - Van Schendel (7), Elsschot (11), Bordewijk (13), Van
der Leeuw (20) en Streuvels (23) - en een paar dichters - Nijhoff (4), Marsman (8),
Van Ostaijen (12), A. Roland Holst (17), Achterberg (25) en Leopold (31) - uit die
in de jaren '70 hoge notaties kenden. Wederom ontwikkelt de aandachtsboog zich
sterk uiteenlopend voor de bekeken auteurs. Elsschot, Bordewijk, Van Ostaijen, en
in iets mindere mate Nijhoff en Marsman, handhaven zich zonder moeite, voor de
overige auteurs is geen plaats meer bij de bovenste dertig. In de Tweede
Fase-boeken varieert de aandacht voor hen sterk, van 242 woorden (Van Schendel)
tot 0 (Streuvels). Dichters als Achterberg en Roland Holst zijn afgezakt tot positie
58 en 68; prozaïsten als Van Schendel en Van der Leeuw tot positie 33 en 135.
Tegelijkertijd stijgt een onder leerlingen doorgaans populaire auteur als Nescio
voortdurend, van positie 48 via 36 en 31 naar uiteindelijk positie 10 in de Tweede
Fase.
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Tabel 2: Literaire hiërarchieën in literatuurmethoden per periode, met
gem. aantal woorden

1

Jaren '70
Jaren '80
Jaren '90
Tweede Fase
(13 methoden) (10 methoden) (6 methoden) (5 methoden)
Multatuli (1195) Multatuli (1861) Multatuli (1793) Mulisch (1169)

2

Vestdijk (1048) Mulisch (1356) Couperus
(1277)

3

Couperus (757) Hermans
(1258)

Vestdijk (1115) Reve (1064)

4

Nijhoff (756)

Elsschot (1065) Hermans (996)

5

Potgieter (716) Couperus
(1020)

6

Gezelle (710)

Bordewijk (907) Bordewijk (940) Bordewijk (640)

7

van Schendel
(695)

Vestdijk (886)

8

Marsman (670) Elsschot (826) Wolkers (901)

van Ostaijen
(598)

9

Slauerhoff
(657)

Claus (788)

't Hart (817)

Beets (525)

10

Claus (591)

Boon (672)

Mulisch (799)

Nescio (514)

11

Elsschot (590) van Eeden
(666)

vd Heijden
(682)

de Loo (484)

12

van Ostaijen
(579)

Hermans (680) vd Heijden
(473)

13

Bordewijk (559) van Ostaijen
(590)

Emants (563)

Claus (425)

14

Gorter (544)

Slauerhoff
(578)

Claus (538)

Couperus (423)

15

van Eeden
(522)

Haverschmidt
(553)

Nijhoff (527)

Giphart (419)

16

Hermans (497) Marsman (524) Frank (525)

Boon (416)

17

A. Roland Holst van Schendel
(492)
(469)

Haverschmidt
(414)

18

Beets (479)

Koolhaas (440) van Schendel
(504)

Nijhoff (404)

19

Mulisch (477)

Gorter (438)

van Ostaijen
(502)

Marsman (399)

20

van der Leeuw Nijhoff (427)
(465)

Gorter (495)

Wolkers (380)

Reve (1151)

Wolkers (622)

Boon (944)

Reve (912)

Haverschmidt
(508)

Multatuli (1160)

Vestdijk (792)

Elsschot (637)
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Busken Huet
(447)

't Hart (416)

Beets (483)

Cremer (365)

22

Verweij (427)

Gezelle (407)

van Kooten
(468)

van Eeden
(361)

23

Streuvels (419) Campert (405) Potgieter (452) Conscience
(358)

24

Kloos (405)

Beets (403)

25

Achterberg
(403)

Potgieter (394) Michiels (393)

Lucebert (350)

26

Gijsen (393)

Heijermans
(389)

Haasse (344)

27

du Perron (392) Carmiggelt
(388)

Lucebert (372) Gorter (343)

28

H. Roland Holst Busken Huet
(372)
(385)

van Eeden
(368)

29

ter Braak (360) du Perron (380) M. Brouwers
(368)

Zwagerman
(287)

30

Boon (358)

Achterberg
(356)

Heijermans
(346)

D. Meijssing
(259)

In top 100:

in top 100

in top 100:

in top 100:

10% vrouwen

10% vrouwen

11% vrouwen

16% vrouwen

Slauerhoff
(448)

van Lennep
(379)

't Hart (351)

de Winter (298)

22% Vlamingen 18% Vlamingen 12% Vlamingen 9% Vlamingen
37% poezie
/50% proza

27% poezie
/57% proza

21% poezie
/65% proza

0% geboren na 8% geboren na 17% geboren
1940
1940
na 1940

26% poezie
/60% proza
34% geboren
na 1940

Van de naoorlogse generatie bespraken we al Mulisch, Hermans en Reve. Hoe
verliep de schoolboekcarrière van bijvoorbeeld Claus, Boon, Vroman, Lucebert en
Haasse? Claus' reputatie blijft zeer stabiel over de jaren (10, 9, 14, 13). Boon stijgt
aanvankelijk (5 in de jaren '90) om in de Tweede Fase terug te zakken (16). Vroman
en Lucebert beginnen ongeveer gelijk (36 en 38), maar terwijl Lucebert
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voortdurend stijgt (31, 27, 25), komt Vroman nimmer meer in de top vijftig. Haasse
maakt haar grote sprong voorwaarts pas in de Tweede Fase (26). Daarvoor staat
ze op 56, 42 en 48.
Tot slot, de recentste generaties. Wolkers en Cremer representeren de jaren '60
generatie in de top. Vooral de opkomst van de laatste (van positie 80 in de jaren
'80 naar 21 in de Tweede Fase) is spectaculair. Eind jaren '60, begin jaren '70
debuteren 't Hart en Van Kooten. De eerste prijkt al vanaf de jaren '80 hoog in de
lijst, de tweede wordt pas ‘ontdekt’ in de jaren '90 (in de jaren '80 slechts 118). Nog
beter in de laatste twee perioden, doen de auteurs het die vanaf eind jaren '70
publiceren. Van der Heijden (11 en 12), De Winter (38 en 28), De Loo (86 en 11),
Zwagerman (115 en 29), Giphart (15 in Tweede Fase), Grunberg (35 in Tweede
Fase).
Door een aantal gereputeerde auteurs te bespreken wordt een indruk verkrijgen
van de schommelingen in de aandacht die literatuurmethoden besteden aan auteurs.
Wat opvalt is dat er zich grote verschillen voordoen in de dynamiek van hun
reputatievorming. Het is duidelijk dat er geschoven dient te worden om ruimte te
creëren voor nieuwe generaties, maar in de Tweede Fase lijkt er toch iets harder
geschoven te worden dan in de eerdere perioden. Menig gereputeerd auteur dient
een pas op de plaats te maken. Het volgen van particuliere auteurs kan hierover
echter geen voldoende uitsluitsel geven. Immers, we hebben slechts een klein aantal
auteurs eruit gelicht, en dit betroffen vooral ‘grote namen’. In de volgende paragraaf
wordt gepoogd op een meer generaliserende wijze trends in auteursclassificaties
in literatuurmethoden in kaart te brengen.

5.3 Diversiteit, hiërarchisering en innovatie van classificaties
In paragraaf 2 is beschreven hoe diversiteit, hiërarchisering en innovatie als
belangrijke kenmerken van classificaties kunnen worden gezien. Op een aantal
manieren zijn deze kenmerken geoperationaliseerd. De resultaten van de hieruit
voortvloeiende analyses staan in drie tabellen.

Tabel 3: Diversiteit in classificaties literatuurmethoden (N=34)
Freq.
auteurs
(0-100)

Top 10
positie
(0-100)

Top 50
positie
(0-100)

% vrouw

% semi-lit. % Vlaming

Jaren '70

53,5

23,8

33,3

11,0%

genres
0,6%

24,9%

Jaren '80

59,6

27,0

35,0

12,0%

3,2%

16,1%

Jaren '90

63,7

32,2

44,6

14,1%

2,0%

12,2%

Tweede
Fase

67,3

33,3

45,5

17,6%

3,0%

8,2%

a

a

kinder- en jeugdliteratuur, cabaret, thrillers, reisboeken en columns
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Ten eerste, laat Tabel 3 zien welke selecties door de jaren heen worden gemaakt
uit het totale bestand aan auteurs. Hiermee wordt de diversiteit aan auteurs in kaart
gebracht. In de eerste kolom (‘freq auteurs’) is op een schaal van 0 tot en met 100
weergegeven in welke mate literatuurmethoden auteurs opnemen die ook in andere
methoden staan. Wanneer dit getal gelijk is aan 0 staan de auteurs in geen enkele
6
andere methode, bij 100 staan alle auteurs ook in alle andere methoden. Te zien
is dat in de loop der tijd methoden steeds meer terugvallen op dezelfde auteurs.
Immers, de waarde van de indicator stijgt van 53,5 tot 67,3. Dit duidt erop dat de
diversiteit aan auteurs is afgenomen. Diezelfde conclusie dringt zich op wanneer
7
we kijken naar de mate van overlap binnen top 10 en top 50 noteringen. Wederom
op een schaal van 0 (geen overlap) tot 100 (perfecte overlap) blijken het vaker
dezelfde auteurs te zijn die tot de 10 of 50 auteurs met de meeste aandacht behoren.
Dat de scores hier over het geheel genomen tamelijk laag zijn (maxima van 33,3
en 45,5) ligt in de aard van de indicator: door absolute grenswaarden te nemen (10
en 50) drukken alle kleine variaties rondom deze grenswaarden (bv. positie 11 in
plaats van 10) de score.
Vervolgens is gekeken hoe de diversiteit zich heeft ontwikkeld op het niveau van
drie achtergrondkenmerken: geslacht, niet-literaire genres en land. Telkens is
gekeken naar het aandeel van de traditionele ‘minderheidsgroep’ (respectievelijk
vrouwen; niet-literaire genres; Vlamingen) binnen de totale populatie van de methode.
Nu zien we uiteenlopende ontwikkelingen. Enerzijds is het aandeel van vrouwen in
literatuurmethoden duidelijk gestegen (van 11% naar bijna 18%) en dat van
niet-literaire genres licht omhoog gegaan (van iets meer dan een half procent naar
3%). Anderzijds zijn classificaties eenzijdiger geworden naar land: Vlamingen hebben
massaal het veld moeten ruimen in de methoden (afname van 25% naar 8%).

Tabel 4: Hiërarchisering in classificaties literatuurmethoden (N=34)
% Positie
1-10

% Positie
11-50

% vrouw%

% Vlaming

6,9%

semi-lit.
a
genres
0,1%

Jaren '70

26,7%

42,2%

Jaren '80

29,0%

38,8%

7,9%

1,3%

16,8%

Jaren '90

42,4%

39,7%

8,3%

1,7%

14,9%

Tweede
Fase

38,1%

53,5%

10,5%

1,4%

12,7%

22,5%

Aan Tabel 4 is het aantal woorden af te lezen dat aan auteurs wordt besteed.
Hiermee wordt zicht verkregen op de hiërarchische verhoudingen tussen auteurs.
In kolom een en twee is weergegeven welk percentage het totale aantal woorden
dat wordt besteed aan respectievelijk de top 10 auteurs en de nummers 11 tot en
met

a

kinder- en jeugdliteratuur, cabaret, thrillers, reisboeken en columns
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50, uitmaakt van het totale aantal woorden in de methode. Dit betreffen dezelfde
posities als waarmee is gewerkt in Tabel 3. Het aandeel van auteurs in de eerste
tien stijgt tot in de jaren '90, om in de Tweede Fase iets af te nemen. Het bedraagt
in deze periode echter nog altijd bijna 40% van alle aan auteurs bestede aandacht.
Het percentage dat de subtoppers (11-50) uitmaken van het geheel, schommelt
drie decennia rond de 40%, om in de Tweede Fase door te schieten naar ruim 53%.
Van de-hiërarchisering lijkt derhalve geen sprake: de verschillen tussen de top 50
en de rest groeien fors. Binnen de literatuurmethoden in de Tweede Fase rest er
de auteurs onder de top 50 nog slechts een kleine 9% van de aandacht.
Vervolgens is ook onderzocht welk aandeel de drie eerder onderscheiden
‘minderheidsgroepen’ hebben in de vergeven aandacht. We zien hier dezelfde
ontwikkelingen als bij het aandeel in de populatie, zij het minder uitgesproken.
Vrouwen (van bijna 7% naar 10,5%) en auteurs van niet-literaire genres (van bijna
niets naar bijna 1,5%) vergroten hun aandeel in de loop der tijd. Vlamingen
daarentegen verliezen ook flink terrein in het aantal woorden dat aan hen wordt
besteed (van 22,5% naar een kleine 13%).

Tabel 5: Innovatie in classificaties literatuurmethoden (recent
gedebuteerde auteurs) (N=34)

Jaren '70

% debuutjaar <10jaar
(auteurs)
3,9%

% debuutjaar <10jaar
(woorden)
1,8%

Jaren '80

4,2%

2,6%

Jaren '90

5,0%

3,0%

Tweede Fase

7,8%

4,6%

Tot slot wordt in Tabel 5 het innovatieve gehalte van schoolboekclassificaties
onderzocht. Dit is gedaan via de aandacht voor auteurs die minder dan tien jaar
voor de publicatie van het schoolboek debuteerden. Zowel het aantal jonge auteurs
dat wordt opgenomen, als de hoeveelheid aan hen bestede woorden fungeren als
indicatoren. Beide laten een duidelijke stijging zien over de tijd. In de jaren '70 was
krap 4% van alle behandelde auteurs korter dan tien jaar geleden gedebuteerd; in
de Tweede Fase was dit percentage verdubbeld. In termen van bestede woorden
bleef de aandacht aan de jonge garde wat achter, al is de groei sterker: van 1,8%
naar 4,6%. Literatuurmethoden hebben zich derhalve in de loop der tijd steeds meer
opengesteld voor jonge auteurs - ze zijn met andere woorden innovatiever geworden.

6. Conclusie
In dit artikel is onderzocht welke veranderingen zich hebben voorgedaan in
classificaties in schoolboeken voor het literatuuronderwijs in de periode 1968-2000.
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Juist het literatuuronderwijs in Nederland onderging in deze periode een aantal
ingrijpende transformaties die de traditionele afstemming op de literatuurkritiek
hebben ondergraven ten faveure van een afstemming op de didactiek (Verboord
2003a). Het analyseren van de wijze waarop auteurs geclassificeerd worden in
literatuurmethoden uit deze periode biedt de mogelijkheid de relatie tussen
literatuuronderwijs en literatuurkritiek nader te bestuderen. Analyse van schoolboeken
kent bovendien als voordeel dat de keuzes gemaakt in het literatuuronderwijs zeer
concreet (op auteursniveau) retrospectief kunnen worden geïnventariseerd.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat er twee ontwikkelingen door elkaar
heen lopen. Tot op bepaalde hoogte zijn er tekenen dat de geschetste veranderingen
in het literaire veld - toenemende diversiteit, afnemende hiërarchisering, toenemende
innovatie - zich ook voordoen in het literatuuronderwijs. Bepaalde groepen auteurs
hebben een sterkere positie binnen de literatuurmethoden verworven. Vrouwelijke
auteurs en auteurs van niet-literaire genres worden niet alleen vaker geselecteerd,
ze krijgen ook structureel meer aandacht dan in voorgaande decennia. Ook opereren
literatuurmethoden op meer innovatieve wijze door jonge auteurs sneller toe te laten
tot hun rangen. Deze ontwikkelingen staan echter in de schaduw van een andere
trend. De marginalisering en afslanking van het literatuuronderwijs heeft ertoe geleid
dat er steeds minder auteurs in literatuurmethoden worden behandeld, en dat de
aandacht voor auteurs in het algemeen terugloopt. Een ontwikkeling die overigens
geheel in lijn is met de nieuwe examenreglementen van de Tweede Fase, waarin
het onderdeel literatuurgeschiedenis in het Havo is afgeschaft en in het Vwo is
verkleind. Het belangrijkste gevolg van de verminderde omvang is dat
schoolboeksamenstellers zich in toenemende mate concentreren op een harde kern
van (semi-)literaire auteurs. Dit lijkt de belangrijkste reden dat de diversiteit van de
literaire classificaties in schoolmethoden afneemt en de hiërarchiseringsgraad
toeneemt. De toename in innovatie strookt uiteraard wel met het leerlinggerichter
worden van het literatuuronderwijs: door meer jonge auteurs als Giphart en Grunberg
te behandelen hopen schoolboeksamenstellers - geheel in de geest van de huidige
didactiek - beter aan te sluiten op de belevingswereld van scholieren.
Deze tweeledige ontwikkeling laat zien dat het literatuuronderwijs binnen het
literaire veld een eigen positie inneemt. Hoewel meer onderzoek nodig is naar
ontwikkelingen binnen de diverse geledingen van de literatuurkritiek om de mate
van autonomie van het literatuuronderwijs exacter te bepalen, lijkt het schoolvak
veel van de vroegere legitimerende functie te hebben verloren. Omdat andere criteria
aan de dag gelegd worden voor opname in het curriculum, fungeert het vak in veel
mindere mate als eindstation in het ‘canoniseringsproces’. De voorbeelden van
befaamde auteurs lieten dat zien. In dat opzicht worden de conclusies van andere
studies naar ‘canons’ en literaire hiërarchieën, waarin wordt gerept van het uit elkaar
vallen van de ‘canon’, ondersteund (vgl. Moerbeek 1998). Men dient zich echter wel
te realiseren dat het corpus auteurs dat in literatuurmethodes wordt aan-
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getroffen in zichzelf reeds een zeer selecte groep is. Van de 937 auteurs die in de
34 geanalyseerde methoden staan vermeld, halen 331 auteurs (35%) slechts een
vermelding in één methode. Bovendien zijn dit vooral auteurs aan wie weinig woorden
worden besteed. Zoals Verdaasdonk (1984) aantoonde voor een corpus
schoolboeken uit de periode 1970-1983, is er een sterk positieve correlatie tussen
het aantal methoden waarin een auteur is opgenomen en het aantal teksten van
een auteur dat in deze methodes staan (0,87). Dit duidt erop dat
schoolboeksamenstellers - in de destijds onderzochte selectie van schoolboeken het wel degelijk in grote lijnen met elkaar eens zijn in hun keuzes. Bepalen hoezeer
ze het wel of niet met elkaar eens zijn, hangt dan ook sterk af van de beslissingen
die de onderzoeker neemt bij het afbakenen van de onderzoekssteekproef.
Concentratie op de kleine groep van ‘topauteurs’ zal meer verschillen tussen deze
topauteurs aan het licht brengen, dan een ‘helikopter perspectief’ waarbij ook vele
reputatieloze auteurs worden betrokken. Overigens leert het narekenen van de
correlatie tussen de aandacht in termen van het aantal schoolboeken en de omvang
van de aandacht binnen schoolboeken ons dat de institutionele inbedding nog altijd
8
sterk is, al neemt ze over de tijd af. In de jaren '70 bedroeg de correlatie tussen het
aantal schoolboeken en het aantal bestede woorden 0,74 voor onderzochte auteurs.
Deze samenhang werd vervolgens kleiner: van 0,71 in de jaren '80, naar 0,64 in de
jaren '90, tot 0,58 in de Tweede Fase methoden.
Gezien het programma van de Tweede Fase lijken de hier genoemde trends
voorlopig niet te zullen keren. Nader onderzoek zal dit echter moeten verhelderen.
Deze studie heeft een sterk exploratief karakter, dat nog vele vragen open laat.
Waarom overleven bepaalde auteurs beter in het literatuuronderwijs dan anderen?
Speelt de receptie door leerlingen hierin een rol? En in hoeverre sluiten keuzes in
schoolboeken aan op keuzes van docenten? Welke concrete invloed heeft de
literatuurbeschouwing nog op selecties in het onderwijs? Ook een meer precieze
vergelijking van schoolboekclassificaties met hiërarchieën geproduceerd door de
literaire kritiek (bv. DBNL 2002) zou in de toekomst kunnen worden onderzocht.
Wellicht dat de systematische, empirische analyse van literaire classificaties zoals
ondernomen in dit artikel bij vervolgonderzoek een aanknopingspunt kan vormen.
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Bijlage 1: Onderzochte literatuurmethoden, met enkele kerngetallen
a

jaar

titel methodedruk
(auteur
methode)

b

type

c

bladzijden

aantal

d

1968

Korte Ned. 1
Literatuurgeschiedenis
(Rijpma)

1

137

% mod. lit
57%

1969

Facetten en 3
figuren (Van
Ham &
Verkerk)

1

190

49%

1970

Letterkundig 6
kontakt
(Ornee &
Wijngaards)

1

196

45%

1970

Raamwerk
(Drop e.a.)

2

1

108

43%

1971

Geschiedenis 5
vd Ned.
Letterkunde
in
vogelvlucht
(Kelk &
Meijers)

1

137

45%

1971

Schets
36
geschiedenis
Nederlandse
letterkunde
(Knuvelder)

1

219

59%

1971

Schets v.d. 31
Nederlandse
letterkunde
(Vooijs &
Stuiveling)

1

275

64%

1972

Nederlands 4
literatuuroverzicht
(Brandt
Corstius &
Praas)

1

46

67%

c
b
a
d

het aantal bladzijden is minus inleidende pagina's en inhoudsopgave. Alleen
literatuurgeschiedenisdeel (lg) is geteld.
type: 1= literatuurgeschiedenis (lg); 2=lg onderdeel totaalmethode; 3=lg + literatuurtheorie;
4=lg + literatuurtheorie + internationale literatuur
jaar waarin onderzochte druk (zie kolom ‘druk’) verscheen.
mod. lit (moderne literatuur)= percentage van alle literatuurgeschiedenis-bladzijden besteed
aan Multatuli en later.
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1973

Het spel en 1
de knikkers
1 & 2 (Calis
e.a.)

1

668

59%

1976

Literatuur.
30/35
Geschiedenis
en
bloemlezing
1&2
(Lodewick)

1

815

48%

1976

Spectrum 1 5
&2
(Huygens
e.a.)

1

590

49%

1978

Perspectief
(Van
Campen)

7

1

194

69%

1979

Acht
3
eeuwen
Nederlandse
letteren
(Rens)

1

156

46%

1980

Balans 1 & 2 1
(Kees)

1

195

77%

1983

Onze
1
literatuur 1 &
2 (Calis)

1

320

69%

1984

Het spel en 3
de knikkers
1 & 2 (Calis
e.a.)

1

700

61%

1985

Literatuur.
36
Geschiedenis
en
bloemlezing
1&2
(Lodewick
e.a.)

1

930

54%

1985

In een
ommezien
(Kreuzen &
Verdoorn)

1

1

40

35%

1985

Scala
(Hollaardt
e.a.)

1

2

195 (lg)

73%

1986

Nederlands 8
literatuuroverzicht
(Praas)

1

61

69%
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1987

Script
(Smulders)

1

1

393

54%

1989

Nederlandse 1
literatuur
(Dautzenberg)

1

491

64%

1989

Taalwijzer
4/5 havo
(Jonkers
e.a.)

1

2

94 (lg)

63%

1990

Optiek 4/5
havo (Van
Wijk e.a.)

1

2

106 (lg)

55%

1991

Galerij v.d. 1
Nederlandse
literatuur
(Van Klink)

1

193

58%

1991

Literatuurgeschiedenis 1
in 40 lessen
(Adriaensen-Busch
e.a.)

1

172

62%

1991

Fraaie
1
historie
(Croes e.a.)

1

200

48%

1992

Met zoveel
woorden
(Lubberts
e.a.)

1

1

167

57%

1995

Op niveau
literair 5/6
vwo (Jager
e.a.)

1

2

221

41%

1998

Literatuur
zonder
grenzen
(Coenen
e.a.)

1

4

236 (lg)

61%

1998

Eldorado
1
vwo
(Schilleman
e.a.)

3

154

59%

1998

Laagland
vwo (Van
der Meulen
e.a.)

1

3

146 (lg)

47%

1999

Literatuur.
1
Geschiedenis
en

3

276 (lg)

70%
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leesdossier
(Dautzenberg)
1999

a

jaar

Metropool
havo/vwo
(Joosten
e.a.)

1

3

titel methode
(auteur
methode)

70 (lg)

60%

behandelde
auteurs

bestede
woorden

aantal
%t 1x
(% van totaal) genoemde
224 (24%)
0%

gem. per aut
f
(sd)
132 (163)

1968

Korte Ned.
Literatuurgeschiedenis
(Rijpma)

1969

Facetten en
figuren (Van
Ham &
Verkerk)

232 (24%)

4%

165 (500)

1970

Letterkundig
175 (19%)
kontakt (Ornee
& Wijngaards)

1%

214 (264)

1970

Raamwerk
(Drop e.a.)

0%

522 (456)

1971

Geschiedenis 113 (12%)
vd Ned.
Letterkunde in
vogelvlucht
(Kelk &
Meijers)

0%

221 (252)

1971

Schets
geschiedenis
Nederlandse
letterkunde
(Knuvelder)

287 (30%)

5%

117 (167)

1971

Schets v.d.
Nederlandse
letterkunde
(Vooijs &
Stuiveling)

389 (41%)

14%

118 (137)

1972

Nederlands
189 (20%)
literatuuroverzicht
(Brandt
Corstius &
Praas)

0%

309 (163)

a
f
e

62 (7%)

jaar waarin onderzochte druk (zie kolom ‘druk’) verscheen.
gemiddelde aantal woorden per auteur; tussen haakjes standaarddeviatie.
331 auteurs komen in slechts één methode voor.
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1973

Het spel en de 224 (24%)
knikkers 1 & 2
(Calis e.a.)

1%

108 (208)

1976

Literatuur.
296 (31%)
Geschiedenis
en bloemlezing
1&2
(Lodewick)

1%

188 (223)

1976

Spectrum 1 & 2 180 (19%)
(Huygens e.a.)

1%

237 (318)

1978

Perspectief
174 (18%)
(Van Campen)

3%

285 (322)

1979

Acht eeuwen 337 (46%)
Nederlandse
letteren (Rens)

16%

77 (117)

1980

Balans 1 & 2
(Kees)

162 (17%)

1%

381 (278)

1983

Onze literatuur 284 (30%)
1 & 2 (Calis)

3%

249 (383)

1984

Het spel en de 230 (24%)
knikkers 1 & 2
(Calis e.a.)

0%

122 (201)

1985

Literatuur.
443 (47%)
Geschiedenis
en bloemlezing
1&2
(Lodewick e.a.)

21%

124 (159)

1985

In een
ommezien
(Kreuzen &
Verdoorn)

0%

117 (315)

1985

Scala
86 (9%)
(Hollaardt e.a.)

0%

750 (1427)

1986

Nederlands
235 (25%)
literatuuroverzicht
(Praas)

1%

219 (112)

1987

Script
(Smulders)

126 (13%)

0%

250 (155)

1989

Nederlandse
151 (16%)
literatuur
(Dautzenberg)

0%

157 (119)

1989

Taalwijzer 4/5 175 (18%)
havo (Jonkers
e.a.)

0%

308 (397)

1990

Optiek 4/5 havo 70 (7%)
(Van Wijk e.a.)

0%

486 (735)

111 (12%)
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1991

Galerij v.d.
219 (23%)
Nederlandse
literatuur (Van
Klink)

2%

253 (304)

1991

Literatuurgeschiedenis 175 (18%)
in 40 lessen
(Adriaensen-Busch
e.a.)

2%

232 (330)

1991

Fraaie historie 140 (15%)
(Croes e.a.)

0%

237 (498)

1992

Met zoveel
242 (25%)
woorden
(Lubberts e.a.)

3%

123 (153)

1995

Op niveau
87 (9%)
literair 5/6 vwo
(Jager e.a.)

0%

209 (488)

1998

Literatuur
90 (9%)
zonder grenzen
(Coenen e.a.)

0%

97 (104)

1998

Eldorado vwo
(Schilleman
e.a.)

161 (17%)

7%

193 (269)

1998

Laagland vwo
(Van der
Meulen e.a.)

96 (10%)

0%

289 (451)

1999

Literatuur.
107 (11%)
Geschiedenis
en leesdossier
(Dautzenberg)

1%

385 (483)

1999

Metropool
havo/vwo
(Joosten e.a.)

1%

166 (146)

70 (7%)
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Bijlage 2: Gebruik van literatuurmethoden door docenten 1972-2000,
naar rangorde

1

Beunders e.a. 1972Van Dijk 1977
(havo/vwo)
Literatuur
Indringend lezen
(Lodewick) (19%) (34%)

Claasen 1983
(havo/vwo)
Literatuur
(Lodewick) (32%)

2

Lit. kunst
(Lodewick) (18%)

Literatuur
Spel en de
(Lodewick) (34%) knikkers (17%)

3

Raamwerk (7%)

Raamwerk (20%)

4

Schets
Spel en de
(Knuvelder) (4%); knikkers (16%)
Bloemlezing I&II
(Knuvelder) (4%)

Ik heb al een boek
(14%)

5

Beknopt overzicht Lit. kunst
(Lodewick) (14%)
(v Leeuwen)
Bloemlezing I&II (v
Leeuwen) Ned.
schrijvers I&II
(Leopold)
Letterkundig
kontakt (3%)

Brandpunten (13%)

6

Brandpunten (2%) Brandpunten (11%) Tussen de regels
Een nieuwe bundel
(11%)
(2%)

7

o.a. Ned.
Letterkundig
Literatuurboek
kontakt (9%)
(Brandt Corstius);
Kort Ned. LG
(Rijpma); LG in
teksten en
opdrachten (1%)

8

Perspectief (7%)
Spectrum (7%)

9

Ingeboekt; Ned. LO;
Meesterwerken;
Bloemlezing
(Ornee);
Randschrift; Schets
(Knuvelder);
Triptiek; Ned.
literatuurboek
(5%)

Indringend lezen
(15%)
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N=2145
schoolafdelingen

N=44 docenten

N=163 docenten

1

Janssen: 1991/92 (gem. School en Cultuur 2000
havo/vwo)
(havo/vwo)
Onze literatuur (34%)
Laagland (24%)

2

Taal-Goed (19%)

Eldorado (21%)

3

Literatuur (Lodewick)
(8%)

Onze literatuur (16%)

4

Script (6%)

Literatuur zonder grenzen
Ik heb al een boek (13%)

5

Ned. Lit (Dautzenberg 1) Literatuur (Lodewick)
(5%)
(11%)

6

Lit. kunst (Lodewick)
Ik heb al een boek (4%)

Ned. Lit. (Dautzenberg 1)
Blauwdruk (8%)

7

Spel en de knikkers
Blauwdruk (3%)

Spel en de knikkers
Metropool; Pondje proza;
Literatuur (Dautzenberg
2); Indringend lezen (5%)

8

Mooi is anders
Bloemlezing (Ornee)
Indringend lezen (2.5%)

o.a. Lit. kunst (Lodewick);
Dossier lezen; LG in 40
lessen (3%)

9

Literatuurboek (v Klink);
Balans; Ingeboekt; Pondje
proza; Taalcirkel;
Bloemlezing (Rijpma) (2%)
N=347 docenten

N=38 docenten

bronnen: Beunders e.a. (1972); Van Dijk (1977); Claasen (1983); Janssen (1998); Liso 2001
(vet gedrukt = literatuurgeschiedenis).
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Bijlage 3: Toelichting dataverzameling
Voor alle methoden geldt dat alleen de aandacht binnen het eigenlijke onderdeel
literatuurgeschiedenis is meegeteld. Vermeldingen in samenvattingen, literatuurlijsten,
literatuurtheorie-hoofdstukken, taalkundige onderdelen etc., alsmede
bloemlezingfragmenten buiten de literatuurgeschiedenis of ter illustratie van
afzonderlijke thema's, zijn buiten beschouwing gelaten. Verder is uitsluitend de
individuele aandacht voor een auteur verdisconteerd; aandacht voor de literaire
stromingen, groepen of periodieken waarin een auteur zich bewoog is niet meegeteld.
Wanneer een auteur in een dergelijk groepsoverzicht werd vermeld of als
exemplarisch naar voren werd geschoven, zijn louter de regels meegeteld die aan
de betreffende auteur werden gewijd. Zowel de teksten over een auteur als van een
auteur zelf (bloemlezingfragmenten) - mits opgevoerd binnen een
literatuurgeschiedenis - zijn als aandacht voor de auteur opgevat.
Auteurs zijn alleen in relatie tot hun ‘primaire’ werk geselecteerd. Dit wil zeggen:
auteurs zijn niet meegeteld wanneer ze slechts als vertaler worden genoemd; critici
worden buiten beschouwing gelaten als ze louter aangehaald worden bij een andere
auteur (om hetgeen ze over die auteur in de literatuurgeschiedenis gezegd hebben);
kunstenaars anders dan schrijvers zijn alleen meegeteld als ze vanwege literaire
verdiensten worden vermeld. Cabaretiers zijn zonder uitzondering geteld.
Uit praktische overwegingen geschiedde het tellen van het aantal woorden door
eerst het aantal regels te tellen dat betrekking had op een auteur, en deze vervolgens
te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal woorden per regel in de betreffende
methode. Door deze werkwijze kon bovendien de inherente ongelijkheid tussen
poëzie- en proza- bloemlezingfragmenten - poëzieregels bevatten doorgaans veel
minder woorden dan prozaregels - worden teruggedrongen: poëzieregels zijn
vermenigvuldigd met hetzelfde gemiddelde als prozaregels, ongeacht het
daadwerkelijke aantal woorden in de regel. Wanneer twee poëzieregels op één
boekregel stonden, is dit als één regel opgevat en dus vermenigvuldigd met één
keer het gemiddelde aantal woorden per regel. Bij afwijkende lettertypes of -groottes
in een methode is het aantal regels ‘omgerekend’ naar het aantal regels dat het
meest courante lettertype in de betreffende methode zou hebben opgeleverd.

Eindnoten:
1 Dit onderzoek is verricht met subsidie van het NWO-aandachtsgebied ‘Culturele Canons en
Culturele Competenties’. Het artikel is geschreven binnen een aanstelling aan de vakgroep
Marketing en Sociologie van het Boek aan de Universiteit van Tilburg. Correspondentie-adres:
capaciteitsgroep Kunst- en Cultuurwetenschappen, Faculteit der Historische- en
Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.
E-mail: verboord@fhk.eur.nl.
De auteur wil Kees van Rees danken voor commentaar op een eerdere versie.
2 Zoals een reviewer opmerkte, is een nadeel van de gebruikte wegingprocedure dat er geen
rekening wordt gehouden met de (gemiddelde) hoeveelheid tekst op een pagina, en evenmin
met het (gemiddelde) aantal illustraties. Echter, het op betrouwbare wijze bepalen van dergelijke
gemiddeldes is bewerkelijk. Het vergt dat alle boekpagina's van alle boeken hierop zouden
moeten worden bekeken om tot een gemiddelde score te komen. Niettemin zou dit de moeite
waard zijn voor vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld de verhouding tussen tekst en beeld, alsmede
veranderingen in de lay-out van schoolboeken.
3 Gebaseerd op geboorteland, en wanneer beschikbaar, geboorteland ouders.
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4 Bij elf auteurs kon het belangrijkste genre niet eenduidig worden bepaald op grond van de
beschrijvingen in de lexica. Dit betroffen Potgieter, De Haan, Van Vriesland, Van de Voorde,
Slauerhoff, Claus, Polet, Campert, Bernlef, Lanoye en Enquist. Aangezien de uiteenlopende
genres die ze beoefen(d)en allemaal als literair gekwalificeerd kunnen worden, heeft dit
indelingsprobleem geen invloed op verrichte analyses.
5 De relatieve grote hoeveelheid cabaretiers komt op conto van een paar literatuurmethoden die
grote opsommingen van cabaretiers geven.
6 Dit is als volgt berekend. Van elke auteur is de relatieve frequentie berekend. Dit is het aantal
methoden waarin een auteur voorkomt gedeeld door het maximaal aantal methoden waarin
hij/zij had kunnen staan. Voor auteurs gedebuteerd voor of in 1968 is dit maximum gelijk aan
het totaal aantal methoden (34); voor de andere auteurs is dit aantal methoden dat verscheen
vanaf het debuutjaar. De relatieve frequentie loopt van 0 (in geen methode - komt niet voor) tot
100 (in alle methoden). Vervolgens zijn per methode alle relatieve frequenties (van de auteurs
die in de methode voorkomen) gemiddeld. Per methode is nu een indicatie verkregen van de
mate waarin auteurs opgenomen worden die ook in andere methoden staan: hoe hoger de
gemiddelde score, des te meer ‘hoogfrequente’ auteurs in de methode staan. In Tabel 3 staan
de relatieve frequentiescores gemiddeld per periode.
7 Allereerst is per methode vastgesteld aan welke auteurs de meeste woorden besteed worden,
in de vorm van een top 10 en top 50. Vervolgens is voor elke auteur per periode geteld in hoeveel
top 10's en top 50's hij/zij staat genoteerd. Per periode kan nu worden bekeken hoeveel
verschillende auteurs aan bod komen voor de invulling van de top 10 en top 50 posities. Omdat
in de vier perioden uiteenlopende aantal methoden zijn gebruikt, is het totaal aantal beschikbare
posities (bv. In de jaren '70 13 methoden * 10 top 10 posities=130) gedeeld door het aantal
verschillende auteurs. De verkregen scores hebben nog ongelijke schalen (van 1 tot het maximum
aantal methoden), en worden daarom gedeeld door het aantal methoden, en vermenigvuldigd
met 100, om ze te kunnen vergelijken op een schaal van 1 tot en met 100. De uiteindelijke score
drukt de mate van overlap van auteurs uit: hoe hoger de score, des te vaker dezelfde auteurs
in de top 10/50 staan.
8 Met correlatie-analyse kan de samenhang tussen twee kenmerken binnen een bepaalde populatie
onderzocht worden. De uitkomsten kunnen variëren tussen 0 (geen enkele samenhang) en 1
(perfecte samenhang). In de hier ondernomen correlatie-analyse zijn de cabaretiers en de
restcategorie (bv. redacteuren van literaire tijdschriften) buiten beschouwing gelaten. De analyse
had betrekking op 876 auteurs. Overigens wijkt mijn correlatie-analyse iets af van die van
Verdaasdonk: aandacht binnen schoolboeken is hier geoperationaliseerd in termen van het
aantal woorden besteed aan een auteur in plaats van het aantal opgenomen teksten van een
auteur.
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Kortaf
Boukje Thijs, De hoefslag van Pegasus. Een cultuurhistorisch onderzoek
naar Den Nederduytschen Helicon (1610). Uitgeverij Verloren, Hilversum
2004, 213 p., ISBN 90-6550-795-7, €25,-.
De dichtbundel Den Nederduytschen Helicon (1610) is niet onopgemerkt gebleven
in de literatuurgeschiedenis. De Haarlemse dichter en schilder Karel van Mander
(1548-1606) was de grote initiator achter het langlopende project, en na diens
overlijden droeg de Haarlemse schoolmeester Jacob van der Schuere (1576-na
1643) zorg voor een verbindende kadervertelling in proza en de feitelijke publicatie.
In de bundel staat een keur aan poëzie van bekende en minder bekende auteurs.
Enkele deelstudies zijn er wel over verschenen, maar aan een gedegen analyse
van het geheel had nog niemand zich gewaagd. De dissertatie De hoefslag van
Pegasus van Boukje Thijs is een eerste poging hiertoe.
Het eerste hoofdstuk behandelt de ontstaansgeschiedenis van Den
Nederduytschen Helicon, met speciale aandacht voor Haarlem en Leiden omdat
de meerderheid van de auteurs daarvandaan komt. Van elke identificeerbare auteur
wordt oud en nieuw biografisch materiaal gepresenteerd, zijn relatie tot Van Mander
aangegeven en het mogelijke lidmaatschap van een rederijkerskamer besproken.
Thijs' belangrijkste conclusie is dat Den Nederduytschen Helicon een album
amicorum is voor de overleden Van Mander, en dat de gangbare karakterisering
van de bundel als een gemeenschappelijk rederijkersproject bijstelling behoeft.
Minder overtuigd ben ik van het belang van Leiden voor de ontstaansgeschiedenis.
Uit bijlage 1 ‘De auteurs en hun bijdragen’ blijkt immers dat slechts vier van de
twintig auteurs een aanwijsbaar Leidse achtergrond hebben, en dat vind ik naast
minstens tien Haarlemmers nogal mager. Bovendien is één van de vier, namelijk
Janus Dousa, in 1604 reeds overleden, en staat er van drie van de vier Leidenaren
(Bernaerds, Dousa en Heinsius) maar één bijdrage in de bundel. Op een totaal van
89 bijdragen zijn 7 Leidse niet verwaarloosbaar, maar wel minder betekenisvol dan
Thijs doet voorkomen.
Hoofdstuk twee biedt een inhoudelijke weergave van alle bijdragen aan Den
Nederduytschen Helicon, inclusief de verbindende proza-vertelling. In het derde
hoofdstuk staat de compositie van de bundel centraal. De kaderver-
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telling van Van der Schuere, waarin een verteller gedurende een dagtocht gevolgd
wordt, blijkt belangrijker te zijn dan tot dusver werd aangenomen. Thijs laat zien dat
de vertelling de bundel op natuurlijke wijze verdeelt in vier afdelingen die gelijk staan
aan vier dagdelen (morgen, middag, namiddag en avond) en dat deze indeling te
prefereren is boven de gangbare, meer thematisch geïnspireerde indelingen. Den
Nederduytschen Helicon wordt zo een bewust gecomponeerde bundel. De
kadervertelling is volgens Thijs in feite een pastorale: de verteller leidt ons door een
idyllisch landschap (locus amoenus), vertelt allerlei wetenswaardigheden en de
landarbeiders, de boer, de herders en de ossendrijvers die hij ontmoet zijn typerende
personages voor een pastorale vertelling. Ik wil best aannemen dat Van der Schuere
zich voor zijn vertelling flink heeft laten inspireren door het pastorale genre. De vraag
die Thijs echter ontwijkt, is of hij uitsluitend een pastorale vertelling heeft willen
maken, of handig gebruik heeft gemaakt van meerdere literaire modellen om een
hybride verzameling poëzie ogenschijnlijk tot een eenheid te smeden en dat het
pastorale genre daar één van was. De vele niet-pastorale elementen en de door
Thijs zelf gesignaleerde kunstgrepen van de verteller (p. 72) doen het tweede
vermoeden.
In het vierde, vijfde en zesde hoofdstuk gaat Thijs in op de belangrijkste thema's
van de bundel, zoals de reeds door tal van onderzoekers gesignaleerde verheerlijking
van de moedertaal. Een poging tot reconstructie van de poëtica der Heliconisten
biedt hoofdstuk vijf. Zij voelden zich geïnspireerd door de furor divinus en richtten
zich minder op door de retorica geformuleerde eisen. De boodschap die zij uitdroegen
was er een van evenwichtigheid, deugdzaamheid en matigheid: menig gedicht
handelt over het vinden van de gulden middenweg in levensstijl en ethiek. Hun
poëtische vormgeving was traditioneel. Het gebruik van klassieke mythologie en
bijbelse beeldspraak is onderwerp van het zesde hoofdstuk. De mythologische
verwijzingen in Den Nederduytschen Helicon dienden niet alleen ter ondersteuning
van morele noties, ze werden ook ingezet om de kennis en het vernuft van de
betreffende auteur te etaleren en om natuurwetenschappelijke verklaringen meer
cachet te geven. De Helicondichters prefereerden bijbelse beeldspraak, omdat ze
de klassieke mythen als heidense leugenfabels beschouwden. Desalniettemin
aarzelden ze niet om ook uit de klassieke mythologie te putten, zolang dit in het
teken stond van vermakelijke stichting.
Het laatste hoofdstuk behandelt de relatie tussen Den Nederduytschen Helicon
en de toenmalige actualiteit. Thijs concludeert dat het thema ‘vrede’ niet beperkt
blijft tot de groep bestandsgedichten, maar een Leidmotiv is in de gehele bundel.
Ze brengt dit in verband met de religieuze tolerantie die uit vele bijdragen spreekt.
Hoewel ‘vrede’ zeker een belangrijk thema genoemd mag worden in Den
Nederduytschen Helicon, betwijfel ik of met dit vredesverlangen telkens specifiek
naar de contemporaine actualiteit verwezen wordt. De voorbeelden die Thijs aanhaalt
om haar
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stelling te ondersteunen zijn dikwijls algemeen van aard, ze lijken eerder bedoeld
om de boodschap van matigheid en gelijkmoedigheid te versterken. Die boodschap
geldt in de bundel voor meerdere aspecten van het leven, onder andere ‘oorlog en
vrede’.
In haar slotbeschouwing pleit Thijs voor de publicatie van een teksteditie van Den
Nederduytschen Helicon. Dat zou inderdaad geen overbodige luxe zijn, en lezing
van De hoefslag van Pegasus doet dit gebrek eens te meer voelen. Onder meer bij
de beschouwingen over oorlog en vrede in Den Nederduytschen Helicon had ik zo'n
editie er graag naast gehad. Zo stelt Thijs op pagina 160 de auteur Karel van Mander
zomaar gelijk aan het personage dat spreekt in de ‘Boere-klacht’, en concludeert
ze dat Van Mander ‘vol heimwee’ terugkijkt op de tijd ‘dat hij in vrede leefde’. Dit
gaat volledig voorbij aan Van Manders literaire vorm: de klagende boer is immers
een personage dat in de literatuur beslist niet onbekend was.
Hoewel Boukje Thijs een monografie over Den Nederduytschen Helicon
geschreven heeft, is voor mij de bundel zelf op grote afstand gebleven. Thijs citeert
weliswaar mooie passages, maar daarmee overtuigt ze me lang niet altijd in het
kader van haar betoog. Daarnaast zijn de verschillende onderwerpen vaak zó
uitgebreid ingeleid, dat de bundel zelf onzichtbaar wordt. Zo krijgt de lezer van het
vierde hoofdstuk over de rol van de moedertaal eerst vele pagina's lang informatie
over de relatie tussen het Latijn en de volkstaal, taalcontacten en standaardisering
alvorens eindelijk de Heliconisten weer eens zelf aan bod komen. Toch draagt
menige observatie in De hoefslag van Pegasus bij tot een beter inzicht in het ontstaan
en belang van Den Nederduytschen Helicon.
Joost Vrieler

John Barclay, Argenis. Ed. Mark Riley & Dorothy Pritchard Huber. Royal
Van Gorcum, Assen/Arizona Center for Medieval and Renaissance
Studies, Tempe, AZ, 2004. Bibliotheca Latinitatis Novae, vol. 6, 2 bndn,
XII + 966 pp. Ills. ISBN 90-232-4034-0. Prijs €145,-.
Het is verheugend dat met de belangstelling voor de geschiedenis van de roman
ook het aantal beschikbare tekstuitgaven toeneemt. Zonder concreet materiaal is
immers geen substantieel vernieuwend onderzoek mogelijk. Dat geldt al helemaal
voor de Nederlandse roman tussen 1500 en 1850, waarvan de rol in de
literatuurgeschiedenis bepaald nog niet vaststaat. Een factor van belang bij dit
fictionele proza is de levendige wisselwerking tussen verschillende talen: vertalingen
en gedeeltelijke bewerkingen van voorbeelden, die lang niet altijd bij naam genoemd
worden, maken een groot deel van het tekstbestand uit. Het gaat dan in Europees
kader niet alleen om het Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans, maar ook om
de ‘moedertaal’ van alle humanistische bewegingen: het (Neo-)Latijn. Niet zelden
gingen oorspronkelijk Neo-Latijnse teksten via allerlei bewerkingen een lange weg
door Europa.
Een voorbeeld van zo'n tekst is de
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roman Argenis van de Engelse diplomaat John Barclay (1582-1621), die nu door
uitgeverij Van Gorcum in de serie Bibliotheca Latinitatis Novae op de markt is
gebracht. De editeurs, Mark Riley en Dorothy Pritchard Huber, noemen dit in 1621
verschenen boek ‘the greatest of all Neo-Latin novels and a masterpiece of early
modern literature’ (p. vii) en dat is niet eens heel overdreven. Meteen na verschijning
kreeg het ruime erkenning: een jaar later was al een tweede druk nodig en tot aan
het eind van de achttiende eeuw werd het zeker 50 keer herdrukt dan wel bewerkt,
waarbij vertalingen in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Deens, Italiaans, Zweeds,
Pools, Russisch en het Hongaars verschenen. Het werd ook tweemaal in het
Nederlands vertaald, door J.H. Glazemaker; via het Frans in 1643 en uit het Latijn
in 1680. Glazemaker vertaalde in 1681 nog een van de vervolgen op de roman: de
Franse La Seconde Partie de l'Argenis van A. de Mouchemberg.
Bij zeventiende-eeuws fictioneel proza denkt men al gauw aan niet al te fijnzinnige
verhaalstof over talloze avonturen, reizen en liefdesaffaires, zonder veel samenhang
en in simpele, spreektaalachtige stijl. De Argenis vertegenwoordigt echter een ander,
filosofischer, type roman, bedoeld voor een intellectueel publiek. Auteur Barclay
studeerde o.m. in Parijs. Hij had contacten met bijvoorbeeld Hugo de Groot en J.J.
Scaliger en eenmaal in dienst van de Engelse koning breidde hij zijn netwerk tot in
Italië, Hongarije en Zwitserland uit. Als typische humanist was hij in grote mate
vertrouwd met teksten uit de oudheid, waarvan hij er een aantal bewerkte en
heruitgaf; in zijn eigen werk vertoonde hij tevens invloed van contemporaine
geschriften, bijvoorbeeld Thomas More's Utopia. Ook in Argenis klinken de actuele
omstandigheden door: het boek is een politieke sleutelroman over een aantal
Europese vorstenhoven uit Barclay's tijd (het Franse, Engelse, Spaanse en Duitse),
waarin ook de confrontatie tussen protestantse en katholieke partijen meespeelt de auteur was overigens zelf katholiek en woonde een tijd in Rome. De thematiek
van de roman wordt deels bepaald door de liefdesgeschiedenis van de
koningsdochter Argenis, die na veel wederwaardigheden eindelijk in het huwelijk
kan treden met haar geliefde Poliarchus, en deels door de discussies over en
uitbeelding van het bewind van een ideale vorst, die boven de wet staat, maar
verstandig en nobel is. Omdat al in 1627 de sleutel tot identificatie van de historische
personages verscheen, was ook dit politieke element goed te volgen.
Dat gold temeer daar de tekst al snel in vertaling beschikbaar was. In de huidige
uitgave is een van de eerste Engelse vertalingen naast het Latijn gezet. Een
doeltreffende keuze: beide versies zijn enigszins herspeld en waar nodig van korte
annotaties voorzien, de teksten lezen vlot en dwingen bewondering af voor de
mengeling van lichtvoetigheid en ernst, de levendige stijl en de uitgebalanceerdheid
van Barclay's verhaal, elementen die ook in de vertaling goed getroffen zijn. Men
kan zich wel wat voorstellen bij het oordeel van de Engelse dichter Cowper aan het
eind van de achttiende eeuw: ‘It is the only one indeed of an old date that I ever
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had the patience to go through with’, schrijft hij aan een vriend als hij de ruim 900
pagina's uit heeft (p. 38).
Voor de twee huidige editeurs was dat duidelijk geen opgave. In een
bewonderenswaardig beknopte inleiding (44 pp.) en een viertal informatieve bijlagen
over de identificatie van de personen, de verschillende edities, vertalingen,
bewerkingen en parodieën, geven ze een doorwrocht commentaar op de tekst. Dat
Barclay daarin uitgroeit tot kampioen van het genre van de geleerde politieke roman
(een genre dat ‘regrettably’ in de loop van de zeventiende eeuw uit de gratie raakte,
p. 38), zij hun vergeven. Echter, een aantal elementen had wat ruimer aandacht
mogen krijgen, zoals de opvallende positie van Barclay zelf als de auteur/verteller
Nicopompus, die de prozatekst afwisselt met poëtische gedeelten. Verder ligt de
nadruk wel heel sterk op de Engelse en in mindere mate de Franse
cultuurgeschiedenis. De andere Europese gebieden komen nauwelijks aan bod.
Juist over de Nederlandse inbreng was wel meer te melden geweest, bijvoorbeeld
de rol van de firma Elzevier bij de eerste publicatie van de allegorische sleutellijst
en bij heel wat herdrukken. Bij alle volledigheid wekt het ook verbazing dat
Glazemaker wel genoemd wordt als vertaler van de twee Nederlandse edities (p.
57), maar niet als de vertaler van de Franse bewerking in 1681 (p. 59). Miraculeus
onvolledig tenslotte is de index, waarin bijvoorbeeld De Groot, Scaliger en
Glazemaker (samen met alle andere vertalers/bewerkers) ontbreken.
Lia van Gemert

Jeroen Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de
vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770. Hilversum: Verloren 2004,
368 pp. ISBN 90-6550-803-1, €32,-.
Het onderzoek naar historisch leesgedrag laat zich grofweg in twee categorieën
opdelen. Ten eerste zijn er de studies die een kwantitatieve benadering hanteren
en op basis van cijfermatig materiaal, verkregen uit boekhandeladministraties,
boedelinventarissen en veilingcatalogi, algemene uitspraken trachten te doen over
leesvoorkeuren van verschillende sociale groepen, uitgesplitst naar klasse, leeftijd,
sekse en beroep. Belangrijk pionierswerk is op dit terrein, voor wat betreft de
Nederlandse situatie, onder meer verricht door neerlandici en (boek)historici als
Joost Kloek, Wijnand Mijnhardt, Han Brouwer en José de Kruif. Ten tweede zijn er
de studies die een kwalitatieve invalshoek kennen, waarbij de leeservaring van
individuen centraal staat. Exemplarisch voor dit type onderzoek is Arianne
Baggermans analyse van de lectuur van de Hollandse jongen Otto van Eck
(1780-1798), die in zijn dagboek precies noteerde welke boeken hij wanneer las.
In zijn proefschrift Geletterde levens breekt Jeroen Blaak een lans voor dit laatste
type onderzoek. Studies naar individuele lezers bieden volgens hem ‘in zeker opzicht’
een completer beeld dan de kwantitatieve onderzoeken, omdat de gemiddelde lezer
die uit de kwantitatieve onderzoeken naar voren komt vaak ‘zo schimmig’ is dat
deze ‘aan geen enkel concreet geval meer beantwoordt’ (p. 32). Bovendien plaatst
hij
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zijn onderzoek, anders dan de bovengenoemde studies, in het bredere kader van
de mediageschiedenis. Hij wil niet alleen het lezen, maar ook het dagelijkse spreken
en schrijven van de door hem geselecteerde hoofdpersonen belichten, omdat de
drie media nauw met elkaar verbonden waren: onderwerpen uit de lectuur keerden
terug in de dagelijkse gesprekken, geschreven teksten werden vaak voorgelezen
en het gesproken woord had op zijn beurt weer invloed op de omgang met teksten.
Nauwgezet reconstrueert Blaak vervolgens de ‘geletterde levens’ van vier personen
aan de hand van hun dagboeken. Zijn bronnen zijn het ‘journael’ uit 1624 van de
Haagse schoolmeester David Beck, de dagboeken over de periode 1669-1713 van
de Delftse aristocraat Pieter Teding van Berkhout, de ‘chronologische historie’ uit
de jaren 1747-1756 van de Amsterdamse klerk Jan de Boer en tot slot het religieuze
‘rekenboek van de ziel’ van de domineesdochter Jaboca van Thiel uit de jaren
1767-1770. Blaaks analyse van hun lees-, schrijf- en spreekgedrag levert vier mooie
en goed leesbare microstudies op. De grote aandacht voor het detail is echter
tegelijkertijd de kracht én zwakte van het boek.
De lezer krijgt tal van aardige, soms verrassende anekdotes over hoe deze heel
uiteenlopende hoofdpersonen aan hun lectuur kwamen, en waar en wanneer ze
lazen. Niet zelden laten deze particuliere feiten bovendien zien dat het gangbare
beeld bijstelling behoeft. Zo wordt algemeen aangenomen dat de boeken in de
vroegmoderne boekwinkel ongebonden op de planken stonden en dat een potentiële
koper van te voren precies moest weten wat hij wilde hebben, maar uit het dagboek
van David Beck blijkt dat hij soms op goed geluk een boekwinkel binnenliep om wat
rond te snuffelen. Ook gaat men er doorgaans van uit dat de boekdistributie pas in
de loop van de achttiende eeuw zo georganiseerd was dat deze kon voldoen aan
de actuele smaak van het publiek. Pieter Tedings leesaantekeningen maken evenwel
duidelijk dat het al veel vroeger mogelijk was om op vrij eenvoudige wijze aan recent
drukwerk te komen. Een derde opvallende constatering is hoe vaak men buitenshuis
las. Boeken gingen mee naar vrienden, tijdens het wandelen en in de trekschuit.
Op haar tochten van Overschie naar familie in Leiden nam Jaboca van Thiel
bijvoorbeeld altijd haar ‘reijsboek’, Pierre du Moulins Verhandeling van de vrede
der ziele, of een aflevering van de Vaderlandsche letteroefeningen mee. Tijdschriften
bleken ideale reislectuur te vormen vanwege de korte artikelen.
De casussen maken vooral duidelijk hoe gevarieerd het leesgedrag van elk van
de vier individuen was. Beck verdiepte zich bijvoorbeeld zowel in de bijbelse als de
klassieke cultuur, terwijl hij ook geregeld Franse en Nederlandse poëzie las. Ook
de lectuur van de piëtistische Van Thiel was veelvormiger dan verwacht zou worden:
niet alleen stichtelijke gedichten en prekenbundels, maar ook algemeen-culturele
tijdschriften en zedelijke werken stonden op het programma. Het leesgedrag van
de geselecteerde hoofdpersonen blijkt, kortom, slecht te vangen in bestaande
categorieen als ‘de bijbelse’, ‘de humanistische’, ‘de intensieve’ of ‘de extensieve’
lezer en daarmee lijkt Blaak gelijk te krijgen
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in zijn kritische houding ten aanzien van de kwantitatieve benadering. Ook laat hij
overtuigend zien dat een simplificerend concept als de ‘leesrevolutie’, dat er van uit
gaat dat er in de loop van de achttiende eeuw een verschuiving optrad van het
intensief naar extensief lezen, de werkelijkheid geen recht doet. De verschillende
manieren van lezen waren heel divers en kunnen al bij veel vroegere lezers zoals
Beck en Teding van Berkhout worden teruggevonden.
Juist omdat de details aanleiding geven om courante theorieën ter discussie te
stellen, is het zo jammer dat een krachtige synthese, die de vier detailstudies aan
elkaar smeedt, ontbreekt: want wat bleef er nu eigenlijk gelijk en wat veranderde er
in ruim anderhalve eeuw? Hoe zit het bijvoorbeeld met de opvallend grote rol die
handgeschreven teksten en het voorlezen in het dagelijkse lees- en schrijfverkeer
innamen? Zijn er verschuivingen in de functie en aard daarvan te ontdekken? En
hoe zit het met de rol van het briefverkeer? Hoe kunnen de wijze waarop Teding
van Berkhout zijn sociale netwerk via briefcontacten organiseerde en de stichtelijke
brieven van Jacoba van Thiel in een breder historisch verband worden geplaatst?
Tekenend voor het ontbreken van het metaperspectief zijn de vele ad-hoc
opmerkingen die ter ondersteuning van de particuliere casussen worden opgevoerd,
maar die chronologisch gezien niet altijd kloppen. Zo worden Van Thiels beperkte
schrijfactiviteiten - gedichten, politieke notities en historische aantekeningen
ontbreken bij haar - verklaard door het gegeven dat het geleerde en literaire circuit
voor de meeste schrijfsters gesloten bleef (p. 248). Blaak verwijst hier naar de
uitzonderlijkheid van de zeventiende-eeuwse dichteres Anna Roemers, terwijl Van
Thiel ruim anderhalve eeuw later actief was en de mogelijkheden voor schrijfsters
in de tussenliggende tijd inmiddels al veel ruimer waren geworden. Niet haar sekse
maar de religieuze doeleinden van haar schrijfactiviteiten lijken me hier dan ook
relevant. De ruimere mogelijkheden die vrouwen, en dus ook Van Thiel, hadden om
zich via het persoonlijke genre van de brief te uiten plaatst Blaak vervolgens tegen
de achtergrond van zowel de brieftheorie als de opkomst van de briefroman, maar
hoe praktijk, theorie en literair genre zich tijdsmatig gezien tot elkaar verhielden
weten we in feite nog niet. Pertinent onjuist lijkt me in elk geval Blaaks bewering dat
achttiende-eeuwse romans doorgaans in briefvorm werden geschreven (p. 252).
Om de vier hoofdpersonen in een chronologische ontwikkeling te kunnen plaatsen,
was ook enig cijfermatig materiaal over de mate van ‘geletterdheid’ in de door Blaak
bestudeerde periode welkom geweest. Nu blijft het bij twee algemene opmerkingen
over het hoge aantal analfabeten in zowel de vroege zeventiende als de late
achttiende eeuw (p. 58 en 248), terwijl een precisering van deze gegevens de
uitzonderlijkheid of juist representativiteit van zijn hoofdpersonages en andere
‘geletterde’ personen had kunnen benadrukken. In dit verband is het opmerkelijk
dat ‘geletterdheid’ een van de meest gebruikte, maar ook de minst toegelichte term
in het boek van Blaak is. De meest gangbare connotatie is nog altijd ‘gestudeerd
hebbende’ en

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

411
‘belezen’, maar Blaak heeft de veel algemenere betekenis van ‘kunnende lezen en
schrijven’ op het oog (een vreemde eend in de bijt is overigens de passage op p.
58, waar ‘geletterdheid’ plotseling verwijst naar het type letters dat personen
gebruikten in hun schrift). Hij gebruikt de term dus vooral om de ‘geletterde’ van de
‘ongeletterde’ wereld te kunnen onderscheiden en in dat verband is het opmerkelijk
dat hij herhaaldelijk benadrukt dat niet het schrift, maar het gesproken woord het
belangrijkste informatiekanaal voor al zijn dagboekschrijvers vormde.
Of het bredere mediahistorische perspectief voor wat het spreken betreft de
gewenste verdieping oplevert, waag ik dan ook te betwijfelen. Op microniveau levert
de aandacht voor het gesproken woord sporadisch een aardige anekdote op (de
spreekwoordelijke speld in een hooiberg), terwijl het op macroniveau slechts tot
weinigzeggende gemeenplaatsen leidt, zoals: ‘hoewel het gesproken woord voor
iedereen toegankelijk was, hing het gesprek van de dag dus wel af van de mensen
met wie iemand in het dagelijkse leven verkeerde’ (p. 53) of ‘boeken gaven aanleiding
tot gesprekken, waardoor de mening over een tekst mede werd gevormd’ (p. 293).
Zeker is echter wel dat Blaak een mooie en zinvolle bijdrage aan het historische
lezersonderzoek heeft geleverd, waarin hij een scherp oog voor het detail toont.
Hopelijk gaat Blaak de uitdaging aan om in zijn volgende boek ook de grotere lijnen
uit te zetten. Deze vier microstudies vormen daarvoor de onmisbare bouwstenen.
Lotte Jensen

Helleke van den Braber, Geven om te krijgen, Literair mecenaat in
Nederland tussen 1900 en 1940. [Nijmegen]: Vantilt, [2002]. 411 blzn.
ISBN 90 75697 77 5. €25,-.
‘Wat kan ik nu nog zeggen, nu je tot me komt als een wezen uit een hoogere sfeer,
waar alles goedheid, hulp en meegevoel is. Ik kan niet anders, ik neem het weer
aan, liefste Frans, alsof je een mij heel na staande bloedverwant was, voor wien ik
geen schroom behoef te hebben.’ Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe bedankt hier
Frans Mijnssen voor zijn financiële hulp. Het was één van de manieren waarop deze
kunstbeschermer gehoor gaf aan zijn roeping, zoals blijkt uit Helleke van den Brabers
Geven om te krijgen (waaruit ik Jeanne Kloos citeer). De vierledige vraagstelling
die ten grondslag ligt aan het onderzoek voor dit proefschrift over het literaire
mecenaat in de eerste vier decennia van de twintigste eeuw, is als volgt samen te
vatten:
- In welke hoedanigheden deed dat mecenaat zich voor?
- Welke functie vervulde het in de literaire wereld?
- Hoe verhield het zich tot andere literaire instituties?
- Welke omstandigheden hebben bijgedragen aan de opleving van het literaire
mecenaat in het begin van de twintigste eeuw?
Van den Braber beantwoordt deze vragen gedeeltelijk op basis van een drietal
voorbeelden, die volgens haar verschillende vormen van mecenaat representeren.
Enerzijds is dat de ‘collectieve’ steunverlening aan literatoren
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door het Ondersteuningsfonds van de Vereeniging van Letterkundigen (1905);
anderzijds hun begunstiging door twee individuele weldoeners, de al genoemde
Amsterdamse assuradeur Frans Mijnssen (1872-1954) en zijn Utrechtse collega
René Radermacher Schorer (1888-1956).
Alleen al deze twee, zo brengt Van den Braber aan het licht, hebben tientallen
schrijvers en culturele instellingen aan zich verplicht, deze eenmalig, gene
herhaaldelijk of voor langere tijd. Beide weldoeners hanteerden een breed scala
aan materiële en immateriële ondersteuningsvormen. Daarmee ‘gaven ze om te
krijgen’: ze boden niet alleen uitkomst voor menige armlastige auteur, maar
verwierven er voor zichzelf ook invloed en aanzien mee in de culturele wereld. De
bibliofiel en kunstverzamelaar Radermacher Schorer concentreerde zich daarbij op
veelbelovende avantgardistische jongeren en op schrijvers met een gevestigde
reputatie. Mijnssen was minder kieskeurig, maar lijkt minstens zo veel invloed te
hebben gehad. Die verwierf hij niet in de laatste plaats door zitting te nemen in het
bestuur van het zojuist genoemde Ondersteuningsfonds, en in 1919 eveneens in
de Ministeriële Commissie van Advies inzake Subsidie aan Letterkundigen (die deze
subsidie jaarlijks mocht verdelen). Daarnaast zat hij in het bestuur van zowel het
uit 1850 daterende Tollens-fonds (sinds 1912) als het Willem Kloos-fonds (ook sinds
1919), twee formeel onafhankelijke en particuliere steunfondsen. Onmiskenbaar
ontwikkelde Mijnssen zich zo, met steeds dezelfde medebestuurders Jacobus van
Looy en Ary Prins aan zijn zijde, tot de belangrijkste geldschieter van literair
Nederland.
Het Ondersteuningsfonds krijgt ook een afzonderlijk hoofdstuk, dat een
interessante episode toevoegt aan de geschiedschrijving over de Vereeniging van
Letterkundigen. Van den Braber behandelt het Fonds niet alleen als een van de
geldaders die Mijnssen voor zijn protégés kon aanboren, maar zoals gezegd ook
als een bijzondere vorm van mecenaat. Daartoe moet ze termen als ‘mecenaat’ en
‘mecenas’ wel erg ver oprekken, en heenstappen over het ook door haar zelf
gesignaleerde bezwaar dat het fonds geen vrijwillige steun verleende, wat toch een
essentieel kenmerk van mecenaat mag heten (p. 161). Wordt hier traditioneel onder
verstaan: de materiële of immateriële begunstiging van kunsten of wetenschappen
door een welgestelde liefhebber, Van den Braber rekent er blijkbaar ook zoiets als
zelfhulp door schrijvers toe. Want dat was het Ondersteuningsfonds: een voorziening
waar ieder lid van de Vereeniging van Letterkundigen via zijn contributie aan bijdroeg
en in principe ook zelf een beroep op kon doen. Dat de Fonds-beheerders een
eigengereid toewijzingsbeleid voerden, zoals Van den Braber laat zien, doet niets
af aan het feit dat die voorziening door literatoren zélf in het leven geroepen en in
stand gehouden werd, zij het ook wel met incidentele bijdragen van buitenstaanders.
Het ziet er intussen naar uit dat de Vereeniging en haar Ondersteuningsfonds veeleer
bij gebrek aan weldoeners tot stand kwamen dan dat zij exponenten waren van de
opbloeiende mecenaatscultuur die Van den Braber
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aan het begin van de twintigste eeuw meent waar te nemen.
Dat brengt me bij een fundamenteler probleem. In haar vraagstelling gaat Van
den Braber uit van de premisse - op p. 75 en in de conclusie heet het een hypothese,
maar dat is er dan een die ze niet afdoende toetst - dat het mecenaat niet of
nauwelijks meer bestond in het Nederland van de negentiende eeuw, om nadien
een hernieuwde rol van betekenis te gaan spelen. Tussen 1900 en 1940 zou er pas
weer sprake zijn van een ‘springlevende mecenaatscultuur’ waarin auteurs en
weldoeners elkaar ‘op grote schaal’ wisten te vinden (p. 15). Van den Braber
beredeneert een hernieuwd bestaansrecht van de mecenas op grond van het sterk
toegenomen geloof van de Tachtigers en hun navolgers in de autonome kunstenaar,
die niet meer kon werken voor zijn broodwinning. Op deze redenering valt echter
wel wat op af te dingen, er nog van afgezien dat kunsttheorie en praktijk ook bij de
Tachtigers soms ver uiteenliepen.
‘Voor een goed inzicht in de ontwikkelingen na de eeuwwisseling [1900] is kennis
van de periode ervóór onontbeerlijk’, constateert Van den Braber terecht op p. 53.
Toch deelt ze op diezelfde bladzijde mee dat ze afziet van beantwoording van de
vraag ‘of de particuliere mecenas in deze tijd [1870-1900] een rol van betekenis
heeft gespeeld’. Had ze dat wel gedaan, dan had ze ongetwijfeld opgemerkt dat de
mecenas ook in de negentiende eeuw nog een veel voorkomende verschijning was,
zowel in de literaire wereld als daarbuiten. Naast een paar vorstelijke kunstminnaren
waren er vermogende burgers en welgestelde kunstenaars als Johannes
Kneppelhout en, later, Julius Bunge, die in hun eentje omvangrijke en gevarieerde
steun verleenden. En ook minder kapitaalkrachtigen droegen gezamenlijk hun
steentje bij, zoals veel van de talrijke weldoeners die Eduard Douwes Dekker een
groot deel van zijn leven op de been gehouden hebben. Evenzo hielpen Jacob van
Lennep en J.A. Alberdingk Thijm hun jonge collega Willem Hofdijk vooruit en kon
A.L.G. Bosboom-Toussaint een beroep doen op een speciaal voor haar opgericht
fonds.
Er lijken, kortom, net zo gemakkelijk voorbeelden van mecenaat aan te wijzen
vóór het aantreden van de Tachtigers als nadien, toen het volgens Van den Braber
pas weer in zwang kwam. Een bijzondere en al in de negentiende eeuw massaal
gepraktiseerde vorm van collectieve steunverlening was trouwens ook het
kunstlievend lidmaatschap van een kunstzinnig genootschap, waarmee misschien
wel op de grootste schaal collectieve steun werd verleend. Van den Braber ziet
dergelijke bijstand echter geheel over het hoofd. Pas op de laatste bladzijde van
haar boek, lijkt het, begint de twijfel te knagen. Ze besluit het althans met een
verrassende slag om de arm: ‘Het is voorlopig nog de vraag of de mecenas inderdaad
pas na de eeuwwisseling aan zijn come-back is begonnen, of wellicht toch al eerder
zijn opwachting in literaire kringen heeft gemaakt’ (344).
Waar Van de Braber tot dan toe niet of nauwelijks getwijfeld heeft aan ‘de
vroeg-twintigste-eeuwse rentree van de mecenas’, ‘zijn terugkeer in de literaire
wereld’ (hier geciteerd van p. 334 resp.
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344), had ze die althans aannemelijker kunnen maken door een zeer groot aantal
vroeg-twintigste-eeuwse mecenassen ten tonele te voeren. Ze beperkt zich echter
tot een uitvoerige en op zichzelf belangwekkende behandeling van de beide
hoofdrolspelers Mijnssen en Radermacher Schorer, en laat alleen incidenteel de
namen vallen van, in totaal, een stuk of twaalf medeweldoeners. Verder laat ze in
het midden wat de omvang is geweest van het fenomeen dat ze bestudeerde, en
dat is natuurlijk jammer.
Dat Mijnssen en Radermacher Schorer tientallen kunstenaars ondersteunden,
hoeft immers niet per se te wijzen op een revival van het mecenaat. Het kan
evengoed betekenen dat er maar weinig adressen waren om aan te kloppen en dat
hulpbehoevende kunstenaars dus al gauw bij dezelfde steunverstrekkers
terechtkwamen. Als Van den Braber meedeelt dat ‘mecenaat binnen de Vereeniging
van Letterkundigen gezien [werd] als een uitstervend fenomeen waarvoor eigenlijk
geen rol meer was weggelegd in de kunstwereld’ en ‘dat ook particuliere
auteursondersteuning wat [Mijnssen] betreft een tot verdwijnen gedoemde activiteit
was’ (p. 234), dan is het moeilijk voorstelbaar dat de mecenas op dat moment aan
een nieuwe opmars begonnen was. Ook de door Van den Braber beschreven
schaamte van iemand als J.C. Bloem voor de jarenlange ondersteuning die hem
als schrijver van verschillende zijden ten deel viel, wijst niet meteen op een gunstig
klimaat voor de mecenas. En tenslotte zal ook de economische crisis van de jaren
'30 dat klimaat niet verbeterd hebben.
Maar ook als ze inderdaad tot een verdwijnende soort behoord hebben, is er
reden te over om Radermacher Schorer en Mijnssen in de schijnwerpers te zetten.
Waar de laatste nog slechts bekendheid geniet als dichter van de tweede echelon
en Radermacher Schorer alleen nog enige naam heeft als verzamelaar, doet Van
den Braber ze eindelijk recht als culturele sleutelfiguren van de eerste orde. Zij
kadert hun cultuurbemiddelende bedrijvigheid bovendien in met een overzicht van
de discussies die in de loop van de onderzochte periode zijn gevoerd over de
wenselijkheid om schrijvers en andere kunstenaars materieel of anderszins te
ondersteunen. Het hoofdstuk over dit ‘Ondersteuningsdebat’, zoals Van den Braber
het noemt, is wat mij betreft het pièce de résistance van haar boek. Dat debat laat
ze overigens pas een aanvang nemen rond 1905, al ziet ze de roemruchte
socialismedebatten van de Tachtigers er al op preluderen. Maar dat lijkt nogal ver
gezocht, in aanmerking genomen dat een aantal deelnemers aan de Nederlandsche
Taal- en Letterkundige Congressen datzelfde ondersteuningsdebat al veel directer
voerde sinds de tweede helft van de jaren 1870.
Hoe dat ook zij, Van den Braber weet die discussie over particuliere en
overheidssteun aan de kunsten, de relatie tussen kunstenaar en maatschappij en
de rol van kunstenaarsverenigingen overzichtelijk weer te geven in een viertal door
kunstenaars en critici ingenomen posities. Deze variëren van het zelfbewust opeisen
van onvoorwaardelijke materiële bijstand tot de niet minder zelfbewuste afwijzing
daarvan.
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Het mag dan de vraag blijven of de mecenas werkelijk zijn come-back maakte aan
het begin van de twintigste eeuw, Van den Braber laat met het Ondersteuningsdebat
wel overtuigend zien dat dat destijds nog bepaald niet aan actualiteit had ingeboet.
Op die manier zet ze het mecenaat alsnog op de kaart van de moderne Nederlandse
kunstwereld. Dat lijkt me dan ook de belangrijkste verdienste van haar boek.
Ton van Kalmthout

Menno ter Braak, De canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten.
Samengesteld en van een nawoord voorzien door Léon Hanssen.
Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 2004, 383 pp, ISBN 90-290-7414-0. 25 euro.
De vraag of hij na zijn dood nog gelezen zou worden, of hij nog een levende factor
in onze cultuur zou zijn, die vraag moet Menno ter Braak zich dikwijls hebben gesteld.
Dat kan men tenminste afleiden uit het gegeven dat hij, schrijvend over anderen,
dikwijls stilstaat bij of speculeert over het al dan niet gedateerd raken en de mogelijke
oorzaken van die processen. Voor cultuurhistoricus en literatuurwetenschapper
Léon Hanssen, de samensteller van het hier te bespreken boek De canon, speelde
dat probleem eveneens een prominente rol. Op het omslag van De canon kan men
nog de optimistische mededeling lezen dat Ter Braaks oordelen thans nog altijd
worden geparafraseerd, bestreden of met instemming begroet, maar dat kenmerk
van onverminderde aanwezigheid wordt door Hanssen in zijn nawoord evenwel
krachtig ontkend.
In een krantencolumn formuleerde Marita Mathijsen eens de stelling dat in
Nederland alle literatuur die ouder is dan vijftig jaar het etiket van historische
letterkunde en het stigma van onleesbaarheid krijgt. Ofschoon er toch genoeg
voorbeelden zijn aan te wijzen die de algemene geldigheid van deze bewering teniet
doen, blijkt de samensteller het met deze uitspraak eens te zijn. Ook Ter Braak is
thans dus onleesbaar, passé; zijn houdbaarheidsdatum is ruimschoots overschreden,
zo staat het in het nawoord.
Hoe dit ook zij, als geconstateerd kan worden dat het wel meevalt met de
gedateerdheid van Ter Braak, is dat niet het minst te danken aan de inspanningen
van Hanssen. Hij is immers de schrijver van de bekroonde monumentale Ter
Braakbiografie, die in 2000 (deel 1) en 2001 (deel 2) verscheen. (In dit tijdschrift
besproken in jaargang 6, p. 182-185 en jaargang 7, p. 168-170). In 2003 publiceerde
hij met Menno ter Braak 1902-1940. Leven en werk van een polemist een beknopte
editie van zijn biografie in één band. En nu, in 2004, is hij de bezorger van De canon,
een verzameling van negenendertig portretten van Nederlandse cultuurdragers en
een inleidend essay, teksten die Ter Braak voor het merendeel voor het dagblad
Het vaderland schreef. Met dit boek is voor het eerst sinds 1992, toen de bundel
De draagbare Ter Braak uitkwam, weer kritisch-essayistisch werk van Ter Braak
verkrijgbaar, en daar mag men Hanssen dankbaar voor zijn.
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Zonder enige twijfel behoort Ter Braak tot de beste essayisten en critici die Nederland
gekend heeft; de hier gebundelde stukken bevestigen die reputatie volkomen. Het
valt op hoe trefzeker en helder Ter Braak in al deze essays zijn personalistische
visie op de Nederlandse cultuur en literatuur verwoordt, hoe consequent hij zijn
normen inzet in de genuanceerde taxatie van de geportretteerden en hoezeer veel
van zijn oordelen niets aan geldigheid en overtuigingskracht hebben ingeboet.
Vanzelfsprekend presenteerde Ter Braak met deze beschouwingen tevens een
markant zelfportret waarin met behulp van telkens gebruikte sleutelwoorden als
unzeitgemäss, authenticiteit, individualisme, humor, eerlijkheid en onbevangenheid
een beeld wordt geschetst van een ondogmatisch en polemisch denker, wiens
afkeer van bijvoorbeeld extremiteiten in esthetiek en nationalisme even karakteristiek
is als de voorkeur voor een levenshouding die met de geijkte moraal geen rekening
houdt.
De criteria op grond waarvan de portretten geselecteerd zijn, worden bondig en
niet al te duidelijk toegelicht. Voorop stond het ‘kwaliteitscriterium’ van Ter Braak
zelf. Daarnaast speelde ook de vraag mee ‘wat wij tegenwoordig als kenmerkende
figuren van de Nederlandse cultuur beschouwen’. Zo zullen waarschijnlijk op grond
van het eerste of van beide criteria esays zijn opgenomen over bijvoorbeeld Erasmus,
Multatuli, Dèr Mouw, Couperus, Van Schendel, Carry van Bruggen, Bordewijk,
Slauerhoff, Marsman, Du Perron, Vestdijk, Willink en Van Duinkerken. Eerder aan
het tweede criterium zal de opname te danken zijn van beschouwingen over onder
anderen Vondel, Beets, Kloos, Van Eeden, Henriëtte Roland Holst, Huizinga, en
Achterberg en Vasalis, die beiden het grootste deel van hun oeuvre pas na de
Tweede Wereldoorlog zouden publiceren.
Als gezegd was een panorama van Nederlandse cultuurdragers, en voor Ter
Braak zijn dat vooral schrijvers, het uitgangspunt van deze uitgave. Omdat het
corpus teksten dat daarvoor in aanmerking komt zeer omvangrijk is, zal iedere keuze
discutabele delen bevatten. Ik merk in dit verband slechts op dat met andere
doelstellingen een ander boek is samen te stellen dat evenzeer een scherp zelfportret
van Ter Braak zal bieden. Zo valt te denken aan een Nederlandstalig literair
perspectief (Elsschot, Walschap), aan een internationaal literair perspectief (Gide,
Thomas Mann), aan een cultuurhistorisch corpus (Benda, Nietzsche), of aan een
selectie uit de vele artikelen over thans geheel of nagenoeg vergeten auteurs
(Ehrenburg, Wagener). Het is Hanssen kortom niet kwalijk te nemen dat deze en
andere cultuurdragers niet in De canon voorkomen.
Deze wat mij betreft vanzelfsprekende lankmoedigheid kan evenwel niet betracht
worden als in de beschouwing betrokken wordt op welke wijze de samensteller
gemeend heeft Ter Braak ‘over de beruchte drempel van vijftig jaar heen te tillen’.
Toen Ter Braak in 1938 uit vele dagblad- en tijdschriftartikelen zijn bundel In gesprek
met de vorigen samenstelde, elimineerde hij zoveel mogelijk ‘het krantendeel’ uit
de originele teksten, vulde die aan, voegde

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

417
die samen, kortom: hij bewerkte die stukken zodanig dat het resultaat door velen
geprezen werd. Hanssen moet zich door dat voorbeeld en die adhesie gestimuleerd
hebben gevoeld op soortgelijke manier de tekstbewerking voor De canon ter hand
te nemen. Maar als de editeur zich vrijheden veroorlooft die in de regel zijn
voorbehouden aan de schrijver - een schrijver kan in zekere zin met zijn teksten
doen wat hij wil - is het resultaat een presentatie die regels van behoorlijke
tekstbezorging negeert.
Hanssen verantwoordt de samenstelling en presentatie van De canon aldus:
‘Teksten zijn waar nodig omgewerkt, aangevuld of met andere samengevoegd.
Verwijzingen naar de literaire actualiteit van de jaren dertig, die de huidige lezer
niets meer zeggen en de lezing van de stukken bemoeilijken, zijn consequent
weggelaten. Om verwarring te voorkomen zijn alle bewerkte teksten van nieuwe
titels voorzien. Veranderingen in de oorspronkelijke tekst zijn nergens door tekens
gemarkeerd, omdat het hier nadrukkelijk een leeseditie betreft. [...] Omwille van de
toegankelijkheid is besloten de tekst geheel te herspellen en te moderniseren.’ Let
wel: de komma achter het woord ‘dertig’ in dit citaat impliceert dat alle actualiteit
van toen de lezer van nu niets meer zegt en de lectuur onnodig bemoeilijkt.
Volgens de samensteller is deze drastische werkwijze de enige weg om de
historische afstand van onleesbaarheid tussen Ter Braak en de huidige lezer te
overbruggen. Ik betwijfel echter ten zeerste of iemand die anno 2004 de moeite
neemt een boek van Ter Braak te kopen of te lenen en te lezen, gebaat is met en
genoegen neemt met de defecte versies van de essays die hij nu onder ogen krijgt.
Iets van wat de ingrepen in de praktijk betekenen, kan de lezer vermoeden als hij
aandacht heeft voor redundante passages en onverwachte overgangen. Maar wat
nu zoal echt de effecten van deze bewerking zijn, kan alleen aangetoond en
beoordeeld worden wanneer men de oorspronkelijke teksten vergelijkt met de
tranformaties ervan in De canon, een handeling waar de gemiddelde lezer zich
waarschijnlijk niet toe zal zetten. Ik heb een drietal essays op die manier onderzocht
en maakte daartoe een keuze uit de zestien portretten die samengesteld zijn uit
twee of drie teksten. Die basisteksten dienden wèl alle in Ter Braaks Verzameld
werk te staan. Enige controle op de gevolgde procedure wordt wel erg lastig als
zo'n tekst bijvoorbeeld alleen als artikel in Het vaderland is gepubliceerd, wat nogal
eens het geval is.
Hanssen heeft gelijk: zijn vrijheid van tekstpresentatie, zegt hij zelf, gaat ver. Ik
beschouw het essay over Couperus als exemplarisch voor zijn werkwijze. Dat portret,
door de samensteller getiteld ‘'s-Gravenhage 1900: het genie van Louis Couperus',
is samengesteld uit twee in Het vaderland verschenen kronieken, respectievelijk in
1935 en 1938. Het eerste deel van het essay in De canon is gebaseerd op het artikel
uit 1938. De oorspronkelijke openingszin is herschreven omdat wat achter de datum
'10 juni 1938’ stond - ‘Onlangs woei deze datum met vele andere data, plotseling
over mijn schrijftafel’ - verwijderd is. Tot de eventueel nog te billijken
‘moderniseringen’ behoort de vervan-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9

418
ging van ‘der’ door ‘van de’, maar met het elders stilzwijgend vervangen van een
woord als ‘gans’ door een moderner equivalent als ‘compleet’ of ‘geheel’ ligt de weg
wel erg verleidelijk open voor nog rigoureuzere ingrepen. Tenslotte zijn uit het artikel
van 1938 een aantal zinnen en delen van zinnen geschrapt die betrekking hebben
op de Couperusbiografie van Henri van Booven. Ter Braak illustreerde daarmee
zijn uiteenzetting over hoe een toekomstige biograaf te werk diende te gaan en
aldus werken dit soort geëlimineerde passages verhelderend. Ook in het niet als
zodanig gemarkeerde deel van het essay dat gebaseerd is op de kroniek uit 1935
is iedere referentie aan Van Booven verdwenen. Toch is Hanssen er gelukkig
allerminst in geslaagd de literaire actualiteit van de jaren dertig consequent weg te
laten. Een dergelijke reductie zou ook onmogelijk zijn geweest omdat die actualiteit,
hoe impliciet ook aanwezig, nu eenmaal een intrinsiek aspect is van Ter Braaks
werk en zeker van zijn dagbladartikelen. Het fragment waarin Ter Braak De boeken
der kleine zielen in verband brengt met het moderne stijlprocédé van de nieuwe
zakelijkheid is dus niet geschrapt, zoals ook een vraag als hoe ‘is de verhouding
Jan ten Brink - Couperus geweest’ is blijven staan. Ongetwijfeld zal de portee van
deze en vele andere passages voor de huidige lezer niet onmiddellijk te begrijpen
zijn, maar dat probleem is door een goede annotatie op te lossen. Het is bijzonder
jammer dat Hanssen zich in zijn noten grotendeels heeft beperkt tot
literatuuropgaven, terwijl talloze, nogmaals, gelukkig niet geschrapte fragmenten
het zonder enige toelichting moeten stellen. Wie weet nog wie Mae West was of
wat bedoeld wordt met ‘de debacle van het katholicisme in zijn tegenwoordige
toestand’, om een voorbeeld uit een ander essay te geven. Tot slot: de compositie
van het stuk over Couperus in De canon vertoont tenminste één weinig logische en
redundante overgang die het gevolg is van het assembleren van twee artikelen tot
een nieuw, nimmer zo door Ter Braak geschreven geheel. Halverwege het essay
accentueert Ter Braak nu: ‘Ik stel voorop, dat Couperus volsterkt niet het type is
van de schrijver, die altijd op hetzelfde superieure plan werkt’, terwijl deze
constatering de kern vormt van het betoog waarmee Hanssen Ter Braak laat
beginnen...
Ik kom tot de conclusie dat de publicatie van De canon een zeer welkome daad
van rechtvaardiging is ten aanzien van een van onze belangrijkste essayisten. Het
werd tijd dat een deel van het meest toegankelijke pars van Ter Braaks oeuvre weer
verkrijgbaar is. Dat nagenoeg alle portretten ondanks de vrijpostige tekstbewerking
overtuigen, zegt veel over de kwaliteit van Ter Braaks schrijverschap. Ik meen dat
Ter Braak en zijn huidige lezer toch het meest gediend zijn met een uitgave waarin
de tekstbewerking minimaal en de annotatie maximaal is.
Hans Anten
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