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Van Paludes naar Moer
Nijhoff, Gide en de tekst als Europese ruimte
Mathijs Sanders
1. Inleiding
Geen oeuvre uit de moderne Nederlandse letterkunde is zo veelvuldig
becommentarieerd als dat van Martinus Nijhoff. Zijn poëzie ligt stevig verankerd in
de canon van de Nederlandse literatuur en blijkt nog telkens andere inzichten en
nieuwe duidingen uit te lokken. Bij alle aandacht die Nijhoffs werk ten deel is gevallen,
is de geringe belangstelling voor zijn vertalingen opmerkelijk. ‘Als iemand ooit pogen
wil het wezen van Nijhoffs dichterschap te analyseren, zullen de vertalingen
1
onmisbaar blijken,’ schreef Pierre H. Dubois in 1955. Het verschijnen van het derde
deel van zijn Verzameld werk in 1954 en 1982, noch een in 1994 uitgebrachte
bloemlezing uit Nijhoffs proza met drie vertaalde libretti, hebben echter tot een
2
opleving van de aandacht geleid. De reputatie en kwaliteit van Nijhoffs vertalingen
zijn evenwel onbetwist. Niet toevallig is de meest prestigieuze Nederlandse
vertaalprijs, ingesteld in 1953, naar hem vernoemd.
Oorzaken van deze geringe aandacht zijn vermoedelijk de traditionele visie op
vertalingen als ‘bijwerk’ naast het oorspronkelijke oeuvre en het al even traditionele
denken over vertalen in termen van ‘verlies’, een visie die pas de laatste jaren
verdrongen wordt door vertaalwetenschappers die een meer positieve kijk prefereren
en een vertaling beschouwen als ‘een document van een creatieve ontmoeting met
3
het origineel, dat daardoor verandert.’ Dat een vertaling doorgaans niet werd
beschouwd als een autonome literaire tekst, verklaart mogelijk de bescheiden
belangstelling voor vertalingen in de hoogtijdagen van de ergocentrische
literatuurbenaderingen. Maar de veronachtzaming van Nijhoffs vertalingen moet
mijns inziens vooral worden toegeschreven aan de sterk nationale oriëntatie van
de Nederlandse literaire historiografie. Het is een eenvoudige observatie dat
twintigste-eeuwse Nederlandse literaire tijdschriften, critici, uitgevers, vertalers en
bemiddelaars - om maar enkele spelers in het literaire veld te noemen - vaak grote
belangstelling hadden voor literatuur uit de omringende landen. Ook in het Inter-
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bellum bestond de Nederlandse literaire markt voor een zeer groot deel uit vertaalde
en onvertaalde buitenlandse teksten, besteedden literaire tijdschriften aandacht aan
buitenlandse literatuur en bewogen auteurs, uitgevers, critici en vertalers zich in
Europese literaire en culturele netwerken. In de vele programmatische teksten die
in de jaren twintig en dertig verschenen, werd de noodzaak benadrukt om de
Nederlandse literatuur op een Europees plan te brengen door haar te ijken naar de
beste buitenlandse literatuur. ‘De vrees dat een literatuur haar eigen karakter zou
kunnen verliezen naarmate zij europeescher van visie wordt, van cultuur en niveau,
is een kinderachtige vrees, en nogmaals een provinciale,’ schreven Marsman en
Du Perron in 1935. Wilde de Nederlandse literatuur tussen de klippen van het
4
provincialisme doorschieten, dan was aandacht voor het buitenland geboden.
De internationale dynamiek van de Nederlandse literaire werkelijkheid is in de
literair-historiografische praktijk nauwelijks zichtbaar. Afzonderlijke deelstudies over
de ontvangst van individuele buitenlandse schrijvers hebben vooralsnog niet
geresulteerd in systematische aandacht voor de presentie van buitenlandse
opvattingen en teksten in het Nederlandse literaire systeem en voor de wijze waarop
die literatuur in Nederland functioneerde. Ook recente handboeken en
overzichtswerken perken de Nederlandse literatuur met grote vanzelfsprekendheid
in tot de literatuur die binnen de landgrenzen is geproduceerd door Nederlandse
auteurs, waarbij veelal terloops aan mogelijke buitenlandse invloeden wordt
gerefereerd. De beschrijving van het literaire verleden langs louter autochtone lijnen
staat echter op gespannen voet met de internationale kleuring van de Nederlandse
literaire repertoires en van de Nederlandse literaire dynamiek. Wanneer de grenzen
van het nationale onderzoekskader worden overschreden, openen zich nieuwe
perspectieven. Onderzoek naar de presentie en receptie van buitenlandse literatuur
in het Nederlandse literaire systeem in de vorm van signalementen, recensies,
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vertalingen, poëticale verbindingen en intertekstuele verwerkingen is dan geboden.
Door Nijhoff te plaatsen in de context van het literaire Modernisme hebben
Sötemann, Fokkema, Bronzwaer, Van Halsema, Dorleijn, Van den Akker en
Vaessens een opening gemaakt naar bestudering van Nijhoffs oeuvre in een
6
internationaal perspectief. Een benadering waarbij analyse van teksten wordt
gecombineerd met onderzoek naar de infrastructuur van het literaire leven en naar
het ‘literair-sociaal gedrag’ van de auteur lijkt de aangewezen weg om Nijhoff in de
Europese ruimte te situeren. Langs die twee lijnen ontstond in de jaren negentig
het beeld van Nijhoff als een traditiebewuste Modernist met een uitgesproken
7
ambachtelijke visie op het dichterschap.
Een overzicht van Nijhoffs verzamelde vertalingen versterkt het beeld van de
8
auteur als een ‘klassicist-modernist’. De traditie bleek voor Nijhoff een onuitputtelijk
reservoir van vormen en motieven. Niet toevallig putte de vertaler Nijhoff bij voorkeur
uit de antieke en canonieke Europese traditie: Euripides' Ifigeneia in Taurië,
Menanders Het scheidsgerecht, Shakespeares De storm en het in ‘Awater’
opgenomen sonnet van Petrarca. Een tweede groep vertalingen bestaat uit teksten
van
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tijdgenoten die zich als vernieuwers nadrukkelijk schatplichtig verklaarden aan die
Europese traditie: Ramuz' De geschiedenis van den soldaat, Stravinsky's Het verhaal
van den vos, De cocktailparty en enkele gedichten van T.S. Eliot en André Gides
9
Paludes, dat onder de titel Moer in 1929 voor het eerst verscheen. In het navolgende
zal deze laatste vertaling worden belicht. Welke perspectieven opent onderzoek
naar deze vertaling op Nijhoffs werk en op de verbindingen tussen de Nederlandse
en buitenlandse literatuur? Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan
Nijhoffs ontmoeting met het werk van Gide, zijn vertaling van Paludes en aan de
creatieve impuls die Nijhoff van Gide heeft ondergaan. Bestudering van de gedeelde
infrastructurele en intertekstuele ruimte van deze twee schrijvers maakt het mogelijk
iets zichtbaar te maken van de internationalisering van de Nederlandse literaire
cultuur in het Interbellum.

2. Nijhoff over Gide
In het najaar van 1922 verbleef de achtentwintigjarige Nijhoff voor de tweede maal
10
in zijn leven een aantal weken in Parijs. Op 10 oktober had hij zijn intrek genomen
in het Hotel Des Grands Hommes aan het Place du Panthéon. In de Franse
hoofdstad ontplooide de jonge dichter-criticus zich als literair bemiddelaar. Hij
ondernam pogingen om werk van Nederlandse schrijvers in het Frans vertaald te
krijgen en legde als een volleerd netwerker contacten met Parijse uitgevers, vertalers
en tijdschriftredacties. Met klaarblijkelijk gemak bewoog hij zich in de kringen van
de hoofdstedelijke avant-garde. Met zijn al even kosmopolitische echtgenote op
afstand, Netty Nijhoff-Wind, onderhield hij een levendige correspondentie. De
kennismaking met André Gide speelt in deze Parijse brieven een prominente rol.
Nijhoff volgde het werk van Gide al jaren op de voet. Op 11 oktober 1922 vroeg hij
bij het bureau van de Nouvelle Revue Française naar het adres van Gide. Daar
werd hem te verstaan gegeven dat hij zich schriftelijk tot de NRF moest richten, die
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de brief vervolgens naar de auteur zou doorsturen. Een week later schreef de
dichter heet van de naald aan zijn vrouw:
Amice,
Je kunt je mijn schrik niet voldoende indenken! Ik stond half-zes in mijn
overhemd me te wasschen, om te gaan eten. Ik was net een schoone
boord uit de kast halen. Alles lag overhoop in mijn wanordelijke kamertje:
vest en jas op het bed, open boeken kris-kras op de tafel, overal rommel,
en een rook om te snijden, want ik had den heelen middag zitten lezen
op mijn kamer. - Enfin, er wordt geklopt. Ik roep: Entrez. - En de deur
gaat open en op den drempel staat een stevig heer van middelbare lengte,
met een glimlachend lang-ovaal gezicht, in een lange grauw-groene
pellerien. Hij zegt: ‘Vous êtes M. Nijhoff.’ Ja, zeg ik, komt u binnen. ‘Mijn
naam is André Gide, u heeft me geschreven en hier ben ik.’ Ik viel letterlijk
achterover tegen het bed.
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Denk eens aan: Gide in de Gr. Hommes op mijn kamer! Ik liet hem zitten
op mijn eenige stoel en ging als een haas mijn boord aandoen. Hij zat te
lachen om mijn verlegenheid, en verontschuldigde zich. Hij is een
alleraardigste man. Hij had niet veel tijd, kwam alleen maar om een brief
af te geven (waarin een rendez-vous stond) en was, hoorende dat ik thuis
was, even naar boven geklommen. Wij hebben toen samen gewandeld
tot St. Sulpice, waar hij afscheid nam en in een tram naar St. Cloud stapte.
Vrijdagmorgen zal ik hem weer zien, op de Place de l'Odeon. Dan gaan
we samen naar zijn uitgever, om de voorwaarden van de Hollandsche
12
vertaling te bespreken.
In de dagen die volgden sprak Nijhoff met Gide over de mogelijkheid een deel van
diens oeuvre in Nederlandse vertalingen te laten verschijnen bij Elsevier, Meulenhoff,
Querido of de Wereldbibliotheek. Gide toonde zich op zijn beurt behulpzaam en
zegde toe zich sterk te zullen maken om werk van Van Genderen Stort in de NRF
geplaatst te krijgen. Ook bracht hij Nijhoff in contact met Charles du Bos van uitgeverij
Plon-Nourrit, met wie Nijhoff een overeenkomst sloot: ieder jaar zou één Nederlands
boek bij deze uitgeverij verschijnen, waarbij Nijhoff werk aanbeval van Van Genderen
Stort (Kleine Inez), Couperus (De komedianten), Coster (Marginalia) en zijn eigen
13
echtgenote (Afstand). ‘De naam van Gide is hier goud waard,’ schreef Nijhoff op
14
26 oktober.
Uit de aangehaalde brief blijkt dat Gide bij Nijhoff een mentale en zelfs fysieke
schok veroorzaakte die wellicht een tweede ‘schok der herkenning’ was, na de
eerste kennismaking met Gides teksten. Wie op zoek gaat naar een pakkende visie
op Gide in Nijhoffs essays en kritieken komt evenwel bedrogen uit. In enkele
recensies uit de jaren 1920-1922 van zijns inziens minder geslaagde psychologische
romans van Karel Wasch, Emmy van Lokhorst en Jo van Ammers-Küller, attendeerde
hij de lezers van Het nieuws van den dag op ‘het kleine maar volmaakte werkje’ La
15
porte étroite en op Isabella als geslaagde specima in dit genre. Al even terloops
was vijftien jaar later de allusie op Paludes in de lezing ‘Over eigen werk’ uit 1935,
waarin Nijhoff ook in waarderende zin en al even terloops refereerde aan Cocteau,
16
Eliot, Proust, Lawrence, Joyce en Woolf. Wat eerder is opgemerkt met betrekking
tot Nijhoffs schaarse uitspraken over Eliot lijkt ook hier geldig: juist wat verzwegen
17
wordt is van belang. De ontmoeting met Gide was natuurlijk ook en vooral een
ontmoeting op papier en deze ontmoeting heeft diepe sporen getrokken in het werk
van Nijhoff, dieper dan de terloopse referenties aan Gide in de kritieken doen
vermoeden.
In de jaren twintig en dertig werkte Gide als een katalysator in het Nederlandse
literaire debat. In hun visie op Gide stonden Greshoff en Du Perron, die de Franse
auteur tot ijkpunt maakten van hun uitgesproken elitaire en individualistische
opvattingen, lijnrecht tegenover de levensbeschouwelijke idealisten van katholieke
en ethisch-humanitaire signatuur als Gerard Bruning en Dirk Coster, die Gide schuldig
18
verklaarden aan de morele ontworteling van de Westerse cultuur en maatschappij.
In het strijdgewoel over Gide in het Nederlandse literaire veld heeft
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Nijhoff, afkerig van literaire polemiek, zich niet gemengd. Voor hem was Gide in de
eerste plaats een creatieve factor.

3. Gide over Nijhoff. Van Paludes naar Moer
Nijhoff moet de behoefte gevoeld hebben zich Gides werk creatief eigen te maken
en besloot een van diens vroege werken, Paludes (1895), te vertalen. Anders dan
in het geval van De geschiedenis van den soldaat was er geen sprake van een
opdracht. Nijhoffs vertaling van Paludes was de tweede Nederlandse Gidevertaling
die het licht zag (de eerste verscheen in 1928 bij Van Gorcum in Assen: F.J. de
Jongs vertaling van Le retour de l'enfant prodigue onder de titel De terugkeer van
den verloren zoon). Dat de eerste vertaling pas 37 jaar na Gides debuut en entree
in de Nederlandse literatuurkritiek verscheen, zal verschillende oorzaken hebben.
De veronderstelling ligt voor de hand dat wie Gide las, het Frans voldoende machtig
was om zijn teksten in de oorspronkelijke taal te lezen en aan een vertaling geen
19
behoefte had. Onder literatoren die Gide vroeg lazen, zoals Van Deyssel in de late
jaren negentig, bestond aanvankelijk nog geen behoefte om zich de auteur eigen
te maken door zijn werk te vertalen: die creatieve krachtmeting zouden Martinus en
Netty Nijhoff, Marsman en Last in de jaren twintig en dertig aangaan. Bovendien
zagen uitgevers ongetwijfeld meer brood in vertalingen van werk van canonieke
oudere auteurs als Balzac, Dumas père en Zola en van populaire schrijvers dan in
dat van de niet voor een groot publiek toegankelijke Gide.
De tekst- en publicatiegeschiedenis van Nijhoffs Moer kende een grillig verloop.
Naar eigen zeggen schreef Nijhoff zijn vertaling in september 1928, na jarenlang
20
met het plan te hebben rondgelopen. In 1929 verscheen de vertaling in drie
21
afleveringen van het maandblad De stem. Die publicatie was opmerkelijk.
Aanvankelijk koesterde Nijhoff sympathie voor redacteur Dirk Coster en werkte hij
met een zeker enthousiasme mee aan het in 1920 opgerichte tijdschrift dat een
alternatief zocht voor het door velen als steriel ervaren estheticisme. Maar al na
twee jaar was Nijhoffs waardering voor Costers ethisch-humanisme danig bekoeld
en in 1924 had hij zich met zijn dubbelrecensie van Nieuwe geluiden expliciet tegen
22
Costers poëtica verzet. Opmerkelijk was de publicatie in De stem ook gezien de
afwijzing van Gide door Coster en de zijnen. Gides werk en opvattingen
beantwoordden niet aan de eis van ‘bewogen menselijkheid’ die Coster aan de
23
schrijver en diens werk stelde. Eén van de vaste medewerkers van De stem, de
romanist Johannes Tielrooy, had al in de eerste jaargang fundamentele kritiek geuit
op de elitaire mentaliteit van ‘den Parijschen lettré’ en op het gebrek aan ‘vastheid’
in Gides levensvisie:
Niet steeds kan men blijven roepen dat men toch zoo vol van ‘ferveur’ is;
de banden die men wil ‘verbreken’... breken werkelijk ten slotte, en wie
steeds weer ‘vertrekt’, moet eindelijk toch ergens aankomen en blijven.
Ergens toch moet voor ieder een vastheid zijn. Ergens moet een
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plek zijn, van waar uit men iets anders ziet dan zichzelf alleen, de plek
waarop men slechts heeft te verwijlen, om doorstroomd te worden van
24
het verrukkende besef eener gemeenschap en maatschap.
Dat Moer desondanks in De stem verscheen, en niet in De gids (waar in 1926 Nijhoffs
vertaling van L'histoire du soldat en in 1928 van The Tempest waren verschenen)
heeft mogelijk te maken met een oude toezegging aan Coster uit de beginjaren van
diens tijdschrift.
Vermoedelijk overwoog A.A.M. Stols al in 1929 om Moer op de markt te brengen,
25
maar tot een uitgave kwam het niet. Dat juist Stols belangstelling koesterde voor
Nijhoffs vertaling is niet verwonderlijk. Aan het firmament van deze éditeur-lettré,
die medio jaren twintig een positie wilde veroveren op de Franse bibliofiele markt
met uitgaven van werk van onder anderen Larbaud en Valéry, was Gide een grote
26
ster. Nadat hij in 1926 toegang had gekregen tot Gide, onder patronaat van Valery
Larbaud, kreeg Stols in 1928 toestemming een herdruk uit te geven van Le voyage
d'Urien, versierd met vignetten van Alfred Latour. Twee jaar later maakte hij voor
de Éditions de la Nouvelle Revue Française van Librairie Gallimard in opdracht van
27
André Malraux een luxe editie van Paludes met etsen van Alexandra Grinevsky.
In 1935 stelde Du Perron aan Stols voor om Moer op te nemen in de serie
Kaleidoscoop, ‘gegeven de tegenwoordige beroemdheid (ook in Holland) van Gide’,
waarbij Du Perron refereerde aan Marsmans vertaling van L'immoraliste die kort
28
daarvoor bij Querido was verschenen. Het zou echter tot 1944 duren voordat Moer
in boekvorm verscheen bij Stols, als clandestiene uitgave in een oplage van 125
exemplaren en geantedateerd ‘Brussel 1929’. Vanzelfsprekend circuleerde deze
uitgave uitluitend in kleine kring, volgens het colofon die van ‘den vertaler, den
29
drukker en hunne vrienden’. In 1947 kondigde uitgeverij De Driehoek een herdruk
30
van Moer aan, maar deze uitgave vond geen doorgang. Voor het grotere publiek
kwam de tekst pas in 1954 beschikbaar in het derde deel van Nijhoffs Verzameld
31
werk, waarvan vooral de eerste twee delen de aandacht zouden trekken.

3.1 Een spel met teksten
Toen Moer in 1929 verscheen was Paludes vierentwintig jaar oud. André Gides
Paludes verscheen in mei 1895 bij de Librairie de l'Art indépendant, nadat delen
van de tekst waren voorgepubliceerd in Le Réveil, La Revue Blanche en L'Oeuvre
32
sociale. Paludes is het verhaal van een naamloze ik-verteller die zich beweegt in
de literaire kringen rond zijn vriendin Angèle en werkt aan een verhaal, getiteld
‘Paludes’, over het personage Tityrus uit de Bucolische gedichten van Vergilius. Het
verhaal-in-wording wordt door de gasten die de salon van Angèle frequenteren
33
doorlopend van commentaar voorzien. De uitkomst van het avontuur dat het
schrijven voor deze verteller is, ligt alles behalve vast; het gevaar van een creatieve
impasse ligt om iedere hoek.
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Paludes wordt veelal gelezen als een amusante satire op de literaire saloncultuur
in Parijs ten tijden van het Symbolisme en derhalve als een satire op een deel van
34
Gides eigen literaire verleden in de kringen rond Mallarmé. Een tweede constante
in de beschouwingen over Paludes betreft de moderniteit van de tekst. Gide brak
met de naturalistische romanconventies door contingentie in het handelingsverloop
te laten prevaleren boven causaliteit en lineairiteit en door de auctoriale verteller of
vertelinstantie te vervangen door observerende subjecten in de vertelde wereld. De
personages zijn in de eerste plaats bewustzijnsformaties: personae die gemakkelijk
van rol en identiteit wisselen en door wie de tekst een polyfoon geheel van stemmen
wordt. Identificatie van de lezer met de vertelde wereld wordt daardoor systematisch
geblokkeerd. Gide experimenteerde in Paludes met de stream of
35
consciousness-techniek en met metafictionaliteit: de lezer leest het verhaal over
een verhaal dat een schrijver schrijft (een techniek die Gide typeerde met de aan
de heraldiek ontleende term mise en abyme). Door de afwisseling van genres en
vormen - journal intime, dramatische dialogen, essayistische en aforistische notities
en fragmenten poëzie - maakt de tekst een hybride indruk. Paludes heeft een
minimaal handelingsverloop: de vertellende schrijver en zijn eveneens
dagboekschrijvende personage Tityre zijn observerende en contemplatieve naturen
die het isolement verkiezen boven de gemeenzaamheid, waar zij overigens wel bij
vlagen naar lijken te verlangen. Het handelen van de verteller(s) is het schrijven.
De centrale tekst eindigt met een variant op het begin:
A six heures entra mon grand ami Hubert; il revenait du manège.
Il dit: ‘Tiens! Tu travailles?’
36
Je répondis: ‘J'écris Paludes.
A six heures, entra mon grand ami Gaspard.
Il revenait de l'escrime. Il dit:
‘Tiens! Tu travailles?’
37
Je répondis: ‘J'écris Polders...’

In de tussenliggende hoofdstukken, die telkens één dag beslaan (van dinsdag tot
en met zondag), is de lezer getuige van de creatieve ups en downs van de schrijver,
die vaardiger blijkt op papier dan in het leven: de reis die hij met Angèle onderneemt
om aan de verstikkende salon te ontkomen, loopt uit op een reisje van niets (‘le petit
voyage’).
Paludes is een spel met teksten, een spel voor spelende lezers die over een niet
geringe intertekstuele competentie beschikken. De krachtigste intertekst is die van
Vergilius' Bucolica, waarmee Gide zijn werk verankert in de klassieke literaire traditie
en waarmee de thematische opposities in het verhaal worden versterkt: de sedentair
38
versus de nomade, observeren versus handelen, stad versus land. Gide
transformeerde de locus amoenus van Vergilius' eerste ecloge in het moeras waar
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zijn Tityre uit het ingebedde verhaal een toren bewoont die hem van de bewoonde
wereld scheidt en van waaruit hij zijn omgeving observeert.
Gides tekst stuurt aan op ontregeling van de lezer en in deze ontregeling spelen de
39
periteksten een dirigerende rol. De titel Paludes opent reeds diverse
betekenismogelijkheden. De titel kan via het Latijnse ‘palus/paludis’ betrokken
worden op het moeras waar Gides Tityre zich bevindt. Maar uit de titel kan ook het
Latijnse ‘ludus’ (spel, spot, scherts) worden afgeleid, waarmee op het ludieke karakter
van de tekst wordt geattendeerd maar meteen ook op het tegendeel: pas-ludes.
Onmiskenbaar spelen ook het Italiaanse ‘paludamento’ en ‘paludare’ mee, dat onder
meer respectievelijk ‘apenpak’, of ‘omhaal (van woorden)’ en ‘opsieren’ betekent.
Dan volgt de opdracht: ‘A mon ami Eugène Rouart j'écrivis cette satire de quoi’. De
bevriende auteur en landbouwkundige (!) krijgt een ‘satire’ voorgelegd over ‘iets’
(‘de quoi’). Het is aan de lezer om het object van de satire te bepalen: de literatuur,
de saloncultuur, de soms door pseudoniemen versleutelde auteurs die in de tekst
figureren? Al even raadselachtig is het motto ‘Dic cur hic (L'autre école.)’, dat kan
worden vertaald als ‘zeg mij [Dic] waarom [cur] hier [hic]’. ‘L'autre école’ zou een
verwijzing kunnen zijn naar de symbolistische kringen van rond de eeuwwende
1900. Op het motto volgt een kort opschriftloos voorwoord (door Bertrand het
‘Avertissement’ genoemd):
Avant d'expliquer aux autres mon livre, j'attends que d'autres me
l'expliquent. Vouloir l'expliquer d'abord c'est en restreindre aussitôt le
sens; car si nous savons ce que nous voulions dire, nous ne savons pas
si nous ne disions que cela. - On dit toujours plus que CELA. - Et ce qui
surtout m'y intéresse, c'est ce que j'y ai mis sans le savoir, - cette part
d'inconscient, que je voudrais appeler la part de Dieu. - Un livre est
toujours une collaboration, et tant plus le livre vaut-il, que plus la part du
scribe y est petite, que plus l'accueil de Dieu sera grand. - Attendons de
40
partout la révélation des choses; du public, la révélation de nos oeuvres.
Het voorwoord keert het traditionele pact tussen auteur en lezer om, door de lezer
tot betekenisgever te promoveren en daaraan een principieel pleidooi te verbinden
voor poly-interpretabiliteit. Met deze opvatting stond Gide bepaald niet alleen. In
zijn ‘Commentaires de Charmes’ (1928) noteerde Paul Valéry, die zich evenals Gide
verzette tegen de fixatie van het voltooide kunstwerk: ‘Mes vers ont le sens qu'on
leur prête. Celui que je leur donne ne s'ajuste qu'à moi, et n'est opposable à
41
personne.’ Ook Nijhoff meende dat het ogenschijnlijk voltooide gedicht ‘slechts’
een hypothese was. Na publicatie was de lezer aan zet. De tekst, die geen
zekerheden maar mogelijkheden biedt, was een partituur die door iedere individuele
lezer telkens opnieuw tot klinken kon worden gebracht. Het is niet toevallig dat
Roland Barthes, die zeventig jaar na Paludes in zijn beroemde essay ‘De dood van
42
de auteur’ proclameerde, een groot bewonderaar was van Gides tekst.
De periteksten die volgen op de hoofdtekst nemen de draad van het
‘Avertissement’ op. Het ‘Envoi’, een gedicht in elf disticha, is een parodie op enkele
topoi
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van de symbolistische lyriek (de muziek als ideaal, de maan als buitenwereldlijk
toevluchtsoord, de dichter als profeet) en benadrukt het échec van het schrijven in
het laatste distichon:
Nous avons bâti sur le sable
43
Des cathédrales périssables.

Ook het daaropvolgende ‘Alternative’ staat in het teken van de onvoltooidheid: de
anonieme verteller benadrukt de nutteloosheid van zijn onderneming en het
vervliegen van zijn gedachten. De laatste peritekst is een ‘Table des phrases les
plus remarquables de Paludes’, waarin twee tekstplaatsen uit het verhaal met
paginaverwijzingen worden geciteerd en die eindigt met een reeks puntjes, gevolgd
door de voetnoottekst met een Sterneaanse wending:
Pour respecter l'idiosyncrasie de chacun, nous laissons à chaque lecteur
44
le soin de remplir cette feuille.
Waarna auteur, vertellers en personages door de achterdeur ontsnappen. De tekst
is ontgrendeld en het is aan de lezer om het veld van betekenismogelijkheden te
exploreren.
De eersterangs schrijver verdwijnt in zijn werk, hij laat de kunstenaar sterven,
opdat het kunstwerk leeft. Dat was Nijhoffs reactie op de enquête onder Nederlandse
schrijvers over onderschatting en overschatting die in november 1934 op initiatief
45
van Menno ter Braak door Het vaderland werd georganiseerd. Nijhoffs verklaring
consoneerde met de opvattingen over vorm en inhoud die eerder door T.S. Eliot
waren verwoord in zijn essay ‘Tradition and the Individual Talent’ uit 1919, waarin
Eliot het belang van ‘depersonalization’ benadrukte: ‘The progress of an artist is a
46
continual self-sacrifice, a continual extinction of personality.’ Deze opvatting moet
Nijhoff ook in Gides Paludes herkend hebben.

3.2 Nijhoffs vertaling
Naar de typologie van Paul Rodenko kan Nijhoff een ‘agonistische vertaler’ worden
genoemd. ‘De agonistische vertaling - van agoon, wedstrijd - is die waarin de vertaler
zich als het ware met de schepper van het te vertalen gedicht meet, het is een
47
krachtproef in de vorm van een dichterlijk spel, een poëtisch, “scheppend” dispuut.’
Nijhoffs vertaalopvattingen (door Ton Naaijkens gedestilleerd uit de verzamelde
vertaalkritieken) is direct te verbinden met diens poëtica waarin vormbewustzijn,
ambachtelijkheid en transformatie kernbegrippen zijn. Een goede vertaling was in
Nijhoffs optiek een creatieve krachtmeting met een anderstalige tekst, waardoor
nieuwe betekenismogelijkheden van die tekst konden worden
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geopend. Nijhoff beschouwde (zijn) vertalingen dan ook niet als ‘bijwerk’, maar als
een volwaardig deel van het creatieve oeuvre. Bovendien moest een vertaling
bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal en literatuur. Terwijl hij met
groot technisch vernuft stijl, syntaxis en versificatie van de bronteksten intact liet,
schuwde Nijhoff de naturalisering niet waar het de transpositie van personages en
verhaallocaties betrof, zoals nog zal blijken. Met Moer boog Nijhoff Gides Paludes
zo ver om naar de Nederlandse literaire traditie en actualiteit, dat de vertaling grensde
aan een herschrijving. Niet iedereen toonde zich enthousiast over Nijhoffs
eigenzinnige bewerking. In een van de schaarse recensies van Nijhoffs vertalingen
merkte H.A. Gomperts bij alle waardering voor Nijhoffs vertaalwerk op dat Moer als
48
‘een weergave’ van Paludes, een ‘al te grote zelfstandigheid’ had.
Het voert te ver om hier een gedetailleerde vergelijkende structuuranalyse van
Paludes en Moer uit te voeren. In het navolgende zullen enkele bewerkingsmomenten
worden belicht met bijzondere aandacht voor de in de vorige paragraaf genoemde
49
periteksten.
Een in het oog springende transpositie betreft de speelruimte van het verhaal.
Nijhoff verplaatst de handeling van Parijs naar Amsterdam. Het Luxembourg, de
Pont Solférino en Montmorency worden het Vondelpark, de Sarphatibrug en
Aalsmeer. Een vergelijkbare omzetting maakte Nijhoff in zijn expliciet als
‘Nederlandse bewerking’ gepresenteerde vertaling van L'histoire du soldat, waarvan
50
de handeling in Zeeland wordt gesitueerd. Opmerkelijker nog is de transpostie van
persoonsnamen. De personages in Paludes worden herdoopt. Vaak zocht Nijhoff
naar een direct Nederlands equivalent (Angèle wordt Engeltje), maar enkele
personages kregen een biografische referent. Zo wordt Ildevert in Moer Groenhoff
genoemd, waardoor een verbinding met Greshoff voor de hand ligt. Barnabé le
moraliste wordt Heuvelaar, de moralist, waarmee Nijhoff uiteraard doelde op Just
Havelaar, mede-oprichter en redacteur van De stem, van wie Nijhoff een onverholen
afkeer had. Tancrède wordt Ravenbosch, een naam die via het pseudoniem John
Ravenswood te herleiden is tot Slauerhoff. Vermakelijk en typisch Nijhoviaans is
het optreden van de auteur als personage in zijn eigen fictie. Gides Martin uit Paludes
wordt herdoopt in Martinus, die zich in de entourage van de salon van Engeltje
ontpopt tot een literaire tegenspeler van de verteller: tegenover Martinus verdedigt
de verteller de noodzaak van het vertrekken uit dat wat vertrouwd en benauwend
is. Nadat Martin/Martinus zich heeft aangediend - met het leitmotiv ‘Tiens! Tu
travailles!’ - tracht de verteller al schrijvend en schrappend zijn gedachten te ordenen,
tot een andere salonbezoeker komt opdagen: de filosoof Alexandre/Sander (‘Tiens!
Vous travaillez?’), waarna de verteller en Martin/Martinus hun beschreven velletjes
uitwisselen en blijkt dat zij in vrijwel identieke formuleringen tegengestelde (en nogal
diffuse) sofismen noteerden over blindheid en (on)geluk.
Behalve de namen van de personages worden ook die van enkele schrijvers aan
wie in Paludes wordt gerefeerd naar de Nederlandse literatuur(geschiedenis)
omgebogen. Pailleron wordt Emants, Huysmans wordt Boutens, Trarieux wordt
[Van de]
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Woestijne, Mallarmé wordt eerst Gorter en vervolgens ‘Mijnheer Roland Holst’ en
‘Monsieur Barrès, “le disputé”’ wordt ‘Van Looy, [...] een der Tachtigers’.
Gides uitnodiging aan de lezer om het spel van betekenisgeving te spelen heeft
Nijhoff van harte aangenomen. Uit een vergelijking van de periteksten in Paludes
en Moer blijkt hoezeer Nijhoff zijn tekst omboog naar de Nederlandse taal en cultuur.
De titel Moer genereert - net als Paludes - een reeks betekenismogelijkheden. Het
woord betekent veenturf, maar leidt fonetisch ook naar ‘moeras’ en morfologisch
naar het Franse ‘moeurs’ (zeden), waardoor de tekst als een moderne zedenschets
kan worden gelezen. Zinvol is ook een verbinding met het Zuid-Nederlandse
‘meuren’: stinken, gezien de drassige omgeving van Tityrus en de bedompte sfeer
in de salon van Angèle (waartegen de kleine ventilator ‘voor letterkundigen’ niet
opgewassen is). Maar ‘moer’ leidt ook naar ‘moeder’, en wel via het door Nijhoff
toegevoegde ‘Motto der vertaling’: ‘Gezegent is dat lant / Daar 't kint zijn moêr
verbrant.’ Het motto, dat het Latijnse motto vervangt, is afkomstig van de door Nijhoff
bewonderde Vondel, die speelt met de dubbele betekenis van moer als ‘turf’ en, via
51
‘kint’, met ‘moeder’. Met het Vondelcitaat ent Nijhoff zijn vertaling in de Nederlandse
literaire traditie.
Een toevoeging is eveneens de ondertitel ‘Narrenspel’, waarmee het spelelement
van de tekst wordt benadrukt en dat tevens fungeert als genre-aanduiding. Paludes
moest het in 1895 stellen zonder subtitel (in manuscript luidde de ondertitel Traité
de la contingence - opnieuw een ontregeling van lezersverwachtingen, want een
‘verhandeling’ was Paludes niet). Vanaf 1914 duidde Gide zijn ‘satire de quoi’ samen
met een groep andere teksten (waaronder Les caves du Vatican) aan als een sotie,
een middeleeuws profaan zottenspel, een mengvorm van klucht en moraliteit, waarin
hoofdrollen zijn weggelegd voor de ‘zotten’ en andere stereotype figuren die veelal
52
suggestieve namen hebben en soms indirect verwijzen naar bestaande personen.
Met Moer trad Nijhoff in het voetspoor van de bewonderde Gide. In en met Paludes
reflecteerde Gide op enkele thema's die ook Nijhoff in de jaren twintig niet onberoerd
lieten. De Gide van Paludes speelt een spel met perspectieven, legt een mozaïek
van teksten, voert een maskerade op en situeert zijn verhaal in een tijdruimtelijke
53
setting vol drempels en overgangsmomenten. De poëzie in Moer had in Nijhoffs
dichtbundels De wandelaar (1916) en Vormen (1924) niet misstaan. Wanneer de
verteller aan het einde van de eerste dag, thuisgekomen na een bezoek aan Angèle,
de aanhef van zijn verhaal over Tityre in versvorm poogt te gieten, levert dat het
volgende, naar de vorm traditionele kwatrijn op:
De ma fenêtre j'aperçois
Quand je relève un peu la tête
La lisière d'un petit bois
54
Qui ne s'est jamais mis en fête.
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In Moer:
Vanuit mijn venster neem ik waar
En hoef daartoe slechts op te kijken
Een groepje boomen bij elkaar
55
Dat ik nog nooit in bloei zag prijken.

De contemplatieve kunstenaar, die door een venster de buitenwereld (die niet
beweegt, niet ‘bloeit’) observeert zonder aan die wereld deel te nemen: het is een
kleine stap van Paludes/ Moer naar gedichten als ‘De wandelaar’, waarvan de vijfde
strofe luidt:
Toeschouwer ben ik uit een hoogen toren,
Een ruimte scheidt mij van de wereld af,
Die 'k kleiner zie en als van heel ver-af,
56
En die ik niet aanraken kan en hooren.

Gide en Nijhoff presenteren lege subjecten; hun verteller is een man zonder
eigenschappen wiens identiteit bestaat uit de rollen die hij speelt in het ‘narrenspel’
van de tekst en die leeft in zijn gedachtenexperimenten, met de pen op papier, waar
het leven getransformeerd wordt tot een autonome vorm. Van scherp omlijnde,
coherente en eenduidig identificeerbare subjecten is geen sprake. Wat Bronzwaer
aantoont in het gedicht ‘De wandelaar’ geldt onverkort voor Moer: de dwangmatige
fixatie van het overbewuste subject op het gedistantieerd observeren van de
57
werkelijkheid maakt ieder handelen in die werkelijkheid onmogelijk. Zoals Tityrus
zich bij Vergilius heeft afgewend van het actieve bestaan, zo hebben de personae
van Gide en Nijhoff zich teruggetrokken in de taal. Het echte avontuur is dan ook
dat van het schrijven, een avontuur dat voortdurend op een echec dreigt uit te lopen
maar dat resulteert in een verhaal: een even Gideaanse als Nijhoviaanse paradox.
Door Paludes om te buigen en op Nederlandse literaire bodem te enten, maakte
Nijhoff een emulatieve beweging. Het resultaat van zijn creatieve krachttoer roept
een volgende vraag op: hoeveel Gide zit er in Nijhoff?

4. De pen op papier
De eerder aangehaalde brief van Nijhoff uit Parijs wekt minstens het vermoeden
dat van Gide een krachtige creatieve impuls uitging op de Nederlandse dichter en
criticus. Wie Nijhoffs werk uit de jaren twintig leest tegen de achtergrond van Gide
kan tot de conclusie komen dat Gide diepe sporen heeft getrokken door Nijhoffs
oeuvre. Het is interessant om delen van Nijhoffs werk te lezen met Gide als zoeklicht
en zo de Europese dimensie van zijn werk nader te duiden.
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Een ars poetica in de vorm van een verhaal over een observerende schrijver die in
een impasse verkeert en die uitsluitend op papier tot nieuwe, tijdelijke inzichten
komt; een samenspel van journal intime en dialoog; een ontstaanspoëticale obsessie
die wordt verwoord in een metafictionele verhaalstructuur; een experiment met
persoonsverdubbelingen en ongefixeerde standpunten: zo zou het signalement van
Paludes/ Moer kunnen luiden. Het zijn tevens ingrediënten van Nijhoffs beroemde
verhaal De pen op papier uit 1926. Als Gide zich ergens in Nijhoffs oeuvre laat
58
gelden, dan is het in deze tekst. In de literatuur over Nijhoff wordt aan De pen op
papier veelal een centrale plaats toebedeeld als manifest van zijn autonomistische
59
en ambachtelijke poëtica. Evenals Paludes behelst De pen op papier een afwijzing
van het Symbolisme en een keuze voor het aardse schrijverschap als avontuur. De
protagonisten in beide teksten zijn schrijvers met een uitgesproken ambachtelijke
visie, het zijn makers.
60
Zelf duidde Nijhoff De pen op papier aan als een ‘novelle’. De tekst is, evenals
Paludes, een mengvorm van verhaal en essay. Zoals Nijhoff zichzelf liet optreden
in Moer (‘Martinus’), zo figureerde hij ook in De pen op papier, nu als ‘Nijhoff’, de
ik-verteller die het relaas doet van een ‘avontuur’ dat zich achter zijn schrijftafel zal
ontrollen. ‘Nijhoff’ blijkt een gedesintegreerde persoon, wiens hoofd (denken) en
handen (schrijven) van elkaar zijn losgeraakt. Deze dissociatie van hoofd en handen
(‘ik ben vervreemd’) leidt tot een depersonalisatie: ‘Nijhoff’ neemt zichzelf waar,
zittend achter de schrijftafel waar zich het ‘avontuur’ zal moeten voltrekken, een
avontuur waar de schrijver met zijn rede geen vat op heeft. Het schrijven wordt een
‘fysiek genot’ genoemd. Het tweede deel van De pen op papier behelst het avontuur
dat in het eerste deel was aangekondigd:
Nadat ik nog enige uren zonder resultaat aan mijn schrijftafel had zoek
gebracht, begaf ik mij des nachts, met de laatste tram, naar de stad en
bevond mij, iets na middernacht, op de Vijverberg in Den Haag.
In nachtelijk Den Haag ontmoet ‘Nijhoff’ niemand minder dan de Rattenvanger van
Hamelen. Met hem bespreekt ‘Nijhoff’ de creatieve impasse waarin hij verkeert.
Vervolgens ontvouwt de Rattenvanger een poëtica die volledig consoneert met de
onpersoonlijkheidsopvattingen van Modernisten als Eliot, Valéry en Nijhoff zelf. De
kunstenaar moet buiten zichzelf treden en zijn eigen emoties buiten het werk houden.
Thuisgekomen ziet ‘Nijhoff’ zichzelf aan zijn schrijftafel zitten: ‘het was ik die daar
zat. Hij hield zijn pen nog in de hand en van het schuimwit papier vóór hem was de
bovenhelft met golvende regels dicht beschreven.’
De pen op papier wordt doorgaans beschouwd als Nijhoffs reactie op De afspraak
van A. Roland Holst uit 1923, eveneens een poëticale uiteenzetting in de vorm van
een fictief verhaal. Waar Roland Holst zijn alter ego situeert in het verre rijk aan
gene zijde van de wereld en een in het metafysische verankerde visie op poëzie
presenteert, daar wandelt Nijhoffs dubbelganger in Den Haag en loopt hij rond met
61
het idee een gedicht te schrijven over de Vijverberg. Terwijl Roland Holst een
gesloten
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wereldbeeld verbeeldt in een gesloten vorm en een helder omlijnde visie op het
dichterschap, koos Nijhoff in De pen op papier voor een open einde: het verhaal
biedt geen uitzicht op een oplossing; ‘Nijhoff’ ontwaakt weliswaar aan het einde van
het verhaal, maar of zijn ervaring (het nachtelijk avontuur) tot een creatieve impuls
leidt is onduidelijk, al wordt die suggestie wel gewekt, doordat aan De pen op papier
een gedicht werd toegevoegd: ‘De twee duiven’, Nijhoffs vertaling van de fabel ‘Les
deux pigeons’ van Jean de la Fontaine. Opnieuw leverde de traditie een tekst die
als klankbord kon fungeren voor het eigen werk. De twee duiven disputeren immers
over een te maken reis, die door de een als een avontuur en door de ander als een
gevaar wordt gezien. De avonturier besluit de reis te maken om er bij terugkeer over
te kunnen verhalen. Belaagd door gevaren keert hij huiswaarts, waarna de moraal
van het verhaal uit de doeken wordt gedaan: het is beter thuis te blijven (‘Bepaalt
u tot elkaar, de rest heeft toch geen waarde’). Het gedicht is te verbinden met het
‘avontuur’ in De pen op papier en met ‘le petit voyage’ die de verteller in Paludes
onderneemt met Angèle, een reisje dat letterlijk in het water valt en de reisgenoten
snel weer naar huis doet keren. Het ‘avontuur’ in De pen op papier kan bovendien
nog in verband worden gebracht met Gides Le voyage d'Urien (1893), waarin het
hoofdpersonages Urien met enkele gezellen een hallucinatoire reis maakt die
uiteindelijk, na hun ontwaken, een reis op papier blijkt te zijn geweest (een voyage
du rien): ze lazen een boek.
De pen op papier is in verband gebracht met poëticale verhalen van A. Roland
Holst (De afspraak, 1923), Arthur van Schendel (Fratilamur, 1928) en H. Marsman
(‘De bezoeker’, 1931). Van den Akker stelt dan ook dat Roland Holst met De afspraak
‘bijna een nieuw literair genre heeft geïntroduceerd, dat een aantal auteurs tot
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creatieve wedijver heeft aangespoord.’ Een blik op het buitenland maakt evenwel
nog andere en oudere verbindingen mogelijk. Ook Paludes immers is een in
verhaalvorm gegoten poëticale vertelling (evenals bijvoorbeeld Ein Brief van Hugo
von Hofmannsthal uit 1902, net als Paludes een afwijzing van de symbolistische
esthetica). Het genre bood talrijke mogelijkheden, niet alleen om poëticale
overwegingen in fictie te vangen, maar ook om de zo gewenste vernieuwing van
het proza te bevorderen. Zoals Gides Paludes een breuk markeerde met de
realistisch-naturalistische romanconventies en het begin vormde van een ‘recherche
du roman moderne’ die vanaf 1913 in de Nouvelle Revue Française zou worden
ondernomen, zo werd De pen op papier door Marsman en Du Perron (die zowel
Paludes als De pen op papier meesterlijk vond) ingezet in hun streven het
polderlandse proza te bevrijden van de ongewenste erfenis van naturalisme en de
63
impressionistische beschrijvingskunst. Nijhoffs verhaal kreeg dan ook een plaats
in de door Marsman en Du Perron samengestelde bloemlezing die als een antwoord
op de traditie van woordkunst en provinciaal ‘huiskamerrealisme’ was bedoeld, De
64
korte baan (1935).
Kan de relatie van Nijhoff tot Eliot beschreven worden in termen van ‘creatieve
65
wedijver’ , Nijhoffs verhouding tot Gide draagt vooral de kenmerken van literaire
verwantschap. In zijn vroege werk had Gide zich bekend tot een aardse en
levensaanvaardende metafysica (het meest expliciet in Les nourritures terrestres),
die ook in
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Nijhoffs werk is aangewezen. In de Gide van Paludes moet Nijhoff niemand minder
dan zichzelf en zijn eigen poëticale obsessies hebben herkend. Uit zijn Parijse brief
blijkt dat die ontmoeting een schok der herkenning teweeg bracht, in de betekenis
66
die Gomperts daar later aan gaf. Wat Paludes voor Nijhoff aantrekkelijk maakte
was vermoedelijk ook het ‘schrijfbare’ karakter van de tekst: de realistische illusie
wordt in Paludes systematisch verstoord, waardoor de lezer in de actieve houding
67
van betekenisgever wordt gedreven: de lezer wordt schrijver. Met ‘Awater’ schreef
Nijhoff terug naar Joyce en Eliot, met De pen op papier naar Gide. Op auteurs die
met hun paradoxale, polyfone, ‘schrijfbare’ teksten uitnodigden tot terugschrijven
reageerde Nijhoff niet in de eerste plaats met essays en kritieken, maar met
vertalingen en poëzie. Zo is het betekenisvol dat de enige zeer terloopse verwijzing
naar Paludes te vinden is in de Enschedese lezing ‘Over eigen werk’, een tekst die
Nijhoff niet voor publicatie bestemd had, en dat hij uiteindelijk afzag van het
68
voornemen, in 1922, om voor De gids een essay over Gide te schrijven. Door met
Moer en De pen op papier Gides Paludes te betrekken op de eigen
ontstaanspoëticale problematiek en door het gebeuren in Paludes te naturaliseren
en te actualiseren, creëerde Nijhoff in zijn vertaling ruimte voor het eigen
dichterschap.

5. Besluit: spel met en zonder grenzen
De moderne letterkundige neerlandistiek was en is nog altijd sterk nationaal
georienteerd, zo concludeerden Joosten en Vaessens in het themanummer van
69
TNTL over ‘toekomstperspectieven in de studie van de Nederlandse letterkunde’.
Deze ‘klacht’ kan de uiting zijn van een crisisbewustzijn in het vakgebied, maar is
ook op te vatten als een uitnodiging om het interpretatieve en literair-historische
onderzoek in een comparatistisch kader te verrichten. Onderzoek naar de receptie
van buitenlandse literatuur in Nederland is onder meer interessant omdat dergelijk
onderzoek de internationale dynamiek en kosmopolitsiche aard van een relatief
klein literair polysysteem zichtbaar maakt. Literatuurgeschiedschrijving wordt zo
een spel met en zonder grenzen. De Romantiek dicteerde de onverbrekelijke band
tussen literatuur en nationale identiteit en poneerde een originaliteitscriterium waarin
vertaald werk kon gelden als ‘onoorspronkelijk’. Hoe sterk deze romantische
premissen in de literaire historiografie doorwerkten, blijkt uit het gegeven dat van
de overvloedige aanwezigheid en beschikbaarheid van buitenlandse literatuur in
Nederland in de handboeken weinig is terug te vinden. Het is veelzeggend dat Ton
Anbeek in het nawoord van zijn in 1990 verschenen Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur, 1885-1985 de wens uitsprak dat het onderzoek naar de
geschiedenis van de Nederlandse literatuur in een Europese context zou worden
verricht... en dat hij deze wens in de herziene editie van negen jaar later woordelijk
70
moest herhalen. In een internationaal perspectief is de nationale literatuur geen
vanzelfsprekend afgebakende en gesloten eenheid meer, maar een open systeem
dat voortdurend in verbinding staat met andere, buitenlandse systemen.
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Zowel Paludes als Moer maakten deel uit van de literatuur in Nederland, waar (edities
van) deze teksten werden geproduceerd, gedistribueerd, vertaald en gelezen en
waar schrijvers en critici teksten van Gide inzetten in hun eigen
positioneringsstrategie. Een samenspel van literatuurwetenschappelijke benaderingen
(receptie-onderzoek, poëticastudie, editie- en vertaalwetenschap en onderzoek naar
vormen van intertekstualiteit) kan het letterkundig onderzoek verder op een
internationaal plan tillen. Dat vertalingen daarbij een prominent object van onderzoek
zullen vormen is vanzelfsprekend.

Bijlage: bewerkingsmomenten in Moer
Gide (ed. 2003)

Nijhoff (ed. 1982)

Paludes

Moer

X

Narrenspel

Pour mon ami Eugène Rouart

X

j'écrivis cette satire de quoi

Dic cur hic (L'autre école)

Motto der vertaling: Gezegent is dat lant
Daar 't kint zijn moêr verbrant

[Voorwoord]

[Voorwoord]

[Hoofdtekst]

[Hoofdtekst]

Personage + dagaanduiding

Dagaanduiding + personage

Hermogène (22)

Weermuis (447)

Pailleron (33)

Emants (452)

le Luxembourg (39)

het Vondelpark (456)

le pont Solférino (53)

de Sarphati-brug (464)

[de vers] je les réussissais mal (60)

[verzen] omdat ik toch geen vormgevoel
had (466)

Martin (66, 67, 69, 92)

Martinus (470, 471, 472, 485)

le philosophe Alexandre (68)

de wijsgeer Sander (472)

(un menu type):

(een model-dieet):

Monsieur Huysmans (71)

Boutens (473)
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Monsieur Barrès (71)

Shakespeare (473)

Monsieur Gabriel Trarieux (71)

[Van de] Woestijne (473)

Monsieur Mallarmé (71)

Mallarmé (473)

Monsieur Oscar Wilde (71)

Wilde (473)

Ildevert (74, 84)

Groenhoff (475, 481)
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Celui qui est à tout le monde (75)

Elckerlyc (475)

Barnabé le moraliste (79, 135)

Heuvelaar, de moralist (478, 506)

Tancrède (87, 135)

Ravenbosch (483, 506)

Nicodème (88)

Nico (483)

Monsieur Mallarmé (116)

Gorter (497)

Monsieur Mallarmé (118)

Mijnheer Roland Holst (499)

Monsieur Barrès, ‘le député’ (119)

Van Looy, ‘een der Tachtigers’ (499)

misère (div.)

gemoer (div.)

Montmorency (141)

Aalsmeer (510)

Evoi

Opdracht

Alternative

Dilemma

Table des phrases les plus remarquables Lijst van de opmerkelijkste volzinnen in
de Paludes
Moer
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‘Waar ik gedwongen word als moordenaar te handelen.’
Adriaan van der Hoops Hugo en Elvire (1831) en Die Schuld (1813)
van Adolf Müllner
J.W.H. Konst
Met Hugo en Elvire, dat op de titelpagina als ‘romantiesch treurspel’ wordt
aangeprijsd, introduceerde de dichter en toneelschrijver Adriaan van der Hoop jr
(1802-1841) in 1831 het zogenaamde Schicksalsdrama in Nederland. De
tegenwoordig vrijwel vergeten auteur, wiens leven en werk alleen in oudere
onderzoeksliteratuur behandeld wordt (Koopmans 1931; Nieuwenhuys 1932; Van
der Hoop 1965), heeft op deze wijze gepoogd de Nederlandse toneelliteratuur
nieuwe impulsen te verlenen - overigens zonder al te veel succes. (Knuvelder 1973:
410-411) Tijdens het tweede decennium van de negentiende eeuw was het
Schicksalsdrama in het Duitse taalgebied tot grote bloei gekomen en had er zich
tot een heus modegenre ontwikkeld. (Bauer 1990; Minor 1883; Schottelius 1995;
Werner 1963) Bekende noodlotsdrama's zijn onder meer Der 24. Februar (1809)
door Zacharias Werner, Franz Grillparzers Die Ahnfrau (1816) en Die Heimkehr
(1821) van de hand van Ernst von Houwald. Van der Hoop heeft zich met zijn Hugo
en Elvire gebaseerd op misschien wel het populairste Duitse Schicksalsdrama, te
weten Die Schuld (1813) van Adolf Müllner (1774-1829). (Te Winkel 1922-1927 VII:
396-398; Koopmans 1931: 218-22)
In het ‘Voorberigt’ bij zijn drama spreekt de auteur zelf van ‘eene zeer vrije [...]
navolging’. (Van der Hoop 1831: vii) Het zal blijken, dat Van der Hoop in de omgang
met zijn Duitse brontekst inderdaad zelfstandig te werk is gegaan. Weliswaar volgt
hij het handelingsverloop op de voet, maar de Nederlandse toneeltekst maakt
bijvoorbeeld door de toepassing van de alexandrijn een duidelijk meer archaïsche
indruk dan Die Schuld, waarin vrije verzen gehanteerd worden. Belangrijker is, dat
Van der Hoop heeft ingegrepen in de portee van het Duitse drama, waardoor zijn
bewerking een heel andere geest ademt dan het treurspel van Müllner. Het lijdt
geen twijfel, dat dit veel te maken heeft met de didactische doelstellingen die Van
der Hoop als toneeldichter aan het begin van de negentiende eeuw nog altijd heeft.
Illustratief is in dit licht de opmerking in het genoemde ‘Voorberigt’, dat namelijk ‘het
Schouwspel eene school van Godsdienst en Poëzij [is]’. (Van der Hoop 1831: xiii)
In het navolgende betoog wordt de precieze verhouding tus-
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sen Die Schuld van Müllner en Van der Hoops Hugo en Elvire geanalyseerd, waarbij
de aandacht in het bijzonder zal uitgaan naar de moraalfilosofische en religieuze
instructie die in het Nederlandse treurspel geboden wordt.

1. Het Schicksalsdrama
In het Schicksalsdrama wordt de suggestie gewekt, dat de gang van zaken op aarde
beheerst wordt door een oppermachtig noodlot, dat in uiterste consequentie zelfs
het handelen van de individuele mens determineert. Op die manier wordt een wereld
opgeroepen die radicaal afwijkt van de wereld die de christelijke moraal postuleert.
(Konst 2003: passim) In tegenstelling tot de Voorzienigheid Gods namelijk maakt
het in oorsprong klassieke noodlot geen onderscheid tussen goed en kwaad, zodat
de wereldorde die door het fatum gevestigd wordt, nadrukkelijk níet op de intrinsieke
rechtvaardigheid berust die de Providentia Dei nastreeft. Niet minder essentieel is
daarnaast het feit dat het noodlot de mens, die in zijn doen en laten immers aan de
ijzeren wetten van het fatum gebonden is, iedere vorm van morele verantwoording
de facto ontzegt. Dit druist in tegen de leerstellingen van het christendom, dat de
mens onder alle omstandigheden immers persoonlijk aansprakelijk maakt voor zijn
daden, zelfs wanneer die bezien moeten worden in het licht van de bedoelingen
van de Voorzienigheid Gods met de wereld.
De belangstelling voor het noodlotsconcept aan het begin van de negentiende
eeuw wordt in het Duitse onderzoek doorgaans in verband gebracht met de politiek
zware tijden kort na 1800, waardoor bij de individuele burger gemakkelijk het gevoel
post kon vatten, dat hij nauwelijks nog invloed heeft op de loop van zijn leven. (Bauer
1964; Bauer 1990: 9-10; Kraft 1974: 43-44) In het literaire domein van de
Schicksalsdramen verbeelden de protagonisten zodoende het onvermogen en de
onmacht die de toeschouwers zélf zouden ondervinden. Het is in dit kader belangrijk
erop te wijzen, dat de genoemde Duitse auteurs geen van allen de mening zijn
toegedaan, dat ook de werkelijkheid haar betekenis aan het regime van een
onpersoonlijk en soeverein fatum zou kunnen ontlenen. (Werner 1963: 5-11) De
fictieve wereld van Müllner c.s. is heel bewust als een ándere, een verontrustende
wereld geconcipieerd, die onverlet laat dat in de realiteit van de toeschouwers de
Voorzienigheid Gods wel degelijk over het heil van de mensen waakt. Tegen deze
achtergrond is het opvallend, dat de meer heikele aspecten van de noodlotsleer,
zoals de kwestie van de zedelijke verantwoording bij de mens, in de meeste
Schicksalsdramen met een zekere omzichtigheid behandeld worden. Karakteristiek
is in dit verband ook de aanpak in Die Schuld, want Müllner lijkt zijn formuleringen
op veel plaatsen bewust vaag te houden. Zo wordt het onomstotelijke bewijs voor
een determinatie van het menselijke handelen in feite nergens geboden, maar dat
de mens in zijn doen en laten vrij zou zijn, valt evenmin met zekerheid uit het drama
op te maken. Op deze manier wordt de tekst van Müllner door een onmiskenbare
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subtiliteit gekenmerkt, die ertoe leidt, dat de toeschouwer c.q. lezer voor wat betreft
enkele kernpunten van de leer van het fatum tot op zekere hoogte in het ongewisse
moet blijven.
Het Schicksalsdrama maakt gebruik van een beperkt, maar relatief vastomlijnd
motievenrepertoire. (Balhar 2004: 47-51; Kraft 1974: 47-51; Schottelius 1995:
176-180; Werner 1963: 12-14) Het gaat vrijwel altijd om zogenaamde
Enthüllungsdramen (Von Wilpert, s.v. Analytisches Drama), waarbij in het heden
van de toneelhandeling de ware toedracht achterhaald wordt van gebeurtenissen
die zich in een meestal ver verleden hebben afgespeeld. Het prototype van dit
dramatische subgenre is Sophocles' Oedipus rex, waarvan de titelheld na verloop
van tijd zekerheid krijgt over het feit, dat hij jaren daarvoor zijn vader vermoord heeft
en de minnaar van zijn moeder geworden is. (Konst 1996) De moord op familieleden
en incest behoren eveneens tot de vaste motieven van het Schicksalsdrama, zoals
ook het motief van de onbekende identiteit en het weggeschonken kind,
voorspellingen, vervloekingen en de klaarblijkelijke doem die over iemands leven
zou liggen. Nogal wat nevenmotieven zijn verder ontleend aan de gothic novel, die
rond de eeuwwende van 1800 in brede kringen geliefd was. (Balhar 2004: 51-54;
Neumann 1999; Thiergard 1957) In dit verband kan gedacht worden aan typische
griezelelementen, zoals afgelegen kastelen in de donkere nacht, dreigende
weersverschijnselen of symbolisch te duiden dromen, aan de oppositie tussen geloof
en bijgeloof, aan geheimen die door niemand geopenbaard (zouden) mogen worden
en aan een wapen dat steeds prominent aanwezig is (Leitmotiv), maar pas op het
moment van de eigenlijke ontknoping ingezet wordt. Typerend voor het
Schicksalsdrama zijn verder karakters die iedere innerlijke rust ontberen, bijvoorbeeld
omdat ze verteerd worden door schuld of hun bange voorgevoelens niet meer
meester kunnen worden. Het hoofdkenmerk evenwel van het ‘noodlotsdrama’, dat
in de Duitse onderzoekstraditie ook wel als fatalistisches Schauerdrama wordt
aangeduid, is dat het handelen van de dramatis personae wordt afgezet tegen het
functioneren van een onverbiddelijk fatum. Over het algemeen betekent dit, dat de
misdaden, die de dramatische protagonisten in het verleden begaan hebben en die
in de loop van de dramatische handeling dus aan de dag treden, aan de werking
van het noodlot worden toegeschreven.

2. Die Schuld
Het valt niet zwaar de intrige van Die Schuld in het licht van de motievencatalogus
van het Schicksalsdrama te bezien. (Paulmann 1924: 38-46) Het treurspel speelt in de woorden van Van der Hoop - ‘op een groot vorstelijk Gothisch kasteel, in het
Noorden van Zweden, aan den oever van den Oceaan’. (Hugo en Elvire, [p. 2]) De
handeling begint 's avonds rond zes uur en eindigt even na middernacht. Het drama
vertelt het levensverhaal van Hugo, de graaf van Orindur. Hij is geboren als zoon
van een Spaanse edelman, maar werd kort na zijn geboorte weggeschonken
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aan een jonge vrouw van Scandinavische adel. Dat had alles te maken met de
voorspelling van een zigeunerin, die had geprofeteerd, dat de jongen ooit de
moordenaar van zijn eigen, oudere broer zou worden. Hugo is getrouwd met Elvire,
een Spaanse schone die hij op de drempel van de volwassenheid tijdens een reis
over het Iberische schiereiland had leren kennen. Zij was toen nog getrouwd met
ene Carlos. De liefde van Hugo en Elvire was evenwel zo sterk, dat beiden alles in
het werk gesteld hebben om met elkaar door het leven te kunnen gaan. Dat leidde
er uiteindelijk toe, dat de graaf van Orindur met medeweten van Elvire haar man
Carlos om het leven gebracht heeft. Niemand evenwel verdenkt het tweetal, want
Hugo heeft ervoor gezorgd, dat de dood van Carlos het aanzien van een ongeluk
had. Samen zijn ze daarop naar Zweden vertrokken, waar ze met Jertha, de zuster
van de graaf van Orindur - of nauwkeurig gezegd: de dochter van zijn pleegouders
-, het zojuist genoemde, eenzame kasteel hoog boven de bulderende golven van
de eindeloze zee bewonen.
Het treurspel speelt op een typische dies fatalis, want het is exact de dag waarop
Hugo jaren daarvoor zijn liefdesrivaal Carlos uit de weg geruimd had. Wat er precies
de oorzaak van is, weet Elvire ook zelf niet, maar zij kan de gedachte niet van zich
afzetten, dat er zich juist vandaag verschrikkelijke zaken zullen afspelen. Dat zij het
bij het rechte einde heeft, blijkt wanneer even later de Spaanse grande Don Valeros
zich aan de poort van Hugo's kasteel meldt. Hij blijkt de vader van Carlos te zijn en
heeft sinds diens dood geen moment van rust meer gevonden, omdat hij vermoedt,
dat zijn zoon het slachtoffer van een misdrijf is geworden. De ontwikkelingen komen
nu in een stroomversnelling terecht, waarbij het drama zijn structuur ontleent aan
twee Enthüllungslinien. (Paulmann 1925: 34) In de eerste plaats achterhaalt Hugo
zijn ware identiteit. Hij blijkt, zonder dat hij dat ooit had kunnen vermoeden, de
jongste zoon te zijn van Valeros, de gast die een paar uur daarvoor onaangekondigd
zijn opwachting gemaakt had. Daaruit volgt dan in de tweede plaats, dat de graaf
van Orindur met de moord op Carlos, de echtgenoot van de door hem begeerde
Elvire, zijn eigen broer gedood heeft. Op die manier is dus de voorspelling van de
zigeunerin uitgekomen. De ironie wil daarbij, dat de moeder van Carlos, die Hugo
als baby aan derden had afgestaan, alles gedaan heeft om juist dát te vermijden.
In Die Schuld heet het in dit verband:
Durch Zigeunermund, und Traum,
Droht die Hölle mit Gefahren,
Wo sie weiß, daß man ihr glaubt;
Und das Licht verlöscht im Haupt,
Eure Sinne sind verwirrt,
Unvernünftiges geschiehet,
Und das Ungeheure wird
Wirklich, eben weil ihr's fliehet.
[Die Schuld III.1:125]
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Nadat de vreselijke waarheid van het verleden in het treurspel van Müllner tot
iedereen is doorgedrongen, blijkt de last ervan voor de hoofdrolspelers een te zware.
Kort na Elvire pleegt zodoende ook Hugo zelfmoord. De overige personages blijft
weinig anders dan te oordelen, dat het leven niet zelden een wrang spel met de
mensen speelt.
De tevergeefse pogingen die de moeder van Carlos en Hugo in het werk gesteld
heeft om de voorzegde broedermoord te verhinderen, worden in Die Schuld
opgevoerd als een bewijs voor het feit, dat ieder verzet tegen het noodlot zinloos
is. Ook Van der Hoop refereert in het ‘Voorberigt’ bij Hugo en Elvire aan het fatum,
maar het is onmiskenbaar, dat hij daarbij andere accenten zet dan Müllner. De
principiële oppositie tussen de leer van het noodlot en de christelijke dogmatiek
wordt door de Nederlandse auteur ontkend en deze suggereert integendeel, dat
zijn bewerking van Die Schuld een ‘verchristelijkte’ variant van het noodlot te zien
zou geven. Met een veelzeggend beroep op de Oedipus-figuur van Sophocles heet
het derhalve:
[Het] machtig [nood]lot, dat Oedipus bestuurde,
En 't broederpaar tot broederslachting vuurde,
Als zag nog de aard geen euveldaân genoeg;
Dat [nood]lot verrees op nieuw met macht omtogen;
Maar nu door 't licht van 't Christendom bestraald,
Als wraakheraut van 't eeuwig Alvermogen,
Wiens raadsbesluit der Boozen val bepaalt;
Als dienaar Gods, als Priester van 't geweten,
Die 't zondig hart uit doodsche sluimring wekt,
De ziel doorvlijmt met scherpe slangenbeten,
En vast en blind het oordeel Gods voltrekt.
[Van der Hoop 1831: xvii]

Het noodlot wordt hier voorgesteld als een grootheid, die dienbaar is aan de
Voorzienigheid Gods, hier omschreven als ‘het eeuwig Alvermogen’. Het fatum
manifesteert zich in de optiek van Van der Hoop als een wrekende instantie
(‘wraakheraut’), die in opdracht van de Providentia Dei de welverdiende straf aan
zondaars voltrekt. Een vergelijkbare visie treft men bijvoorbeeld ook aan in de
voorrede bij het oorspronkelijke treurspel De horoskoop (1838), waarin Van der
Hoop zich eveneens voor een ‘verchristelijking’ van het klassieke noodlotsbegrip
uitspreekt. (Van der Hoop 1838: iv-v) De hier beschreven definitie van het fatum is
zeker niet uniek (Konst 2003: 94-101), maar zij strookt nadrukkelijk niet met de wijze
waarop Müllner het concept in zijn drama duidt. Wanneer het er dus om gaat de
verhouding tussen Die Schuld en Hugo en Elvire nader te bepalen, ligt het voor de
hand het sleutelbegrip ‘noodlot’ als uitgangspunt te nemen. Een nauwkeurige
tekstvergelijking zal dan duidelijk maken, dat Van der Hoop in de portee van Die
Schuld heeft
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ingegrepen door met name het debat over het fatum in zijn eigen Hugo en Elvire
anders in te kleuren dan Müllner dat in zijn drama gedaan had.

3. Het ‘externe’ fatum
In het Duitse Schicksalsdrama worden verschillende noodlotsconcepties gehanteerd.
(Balhar 2004: 33-37; Neumann 1990; Wertheimer 1990; Wogenstein 2003) Essentieel
is het onderscheid tussen een zogenaamd ‘extern’ fatum en een ‘intern’ fatum. In
het eerste geval wordt het noodlot voorgesteld als een instantie, die zich buiten de
mens manifesteert en die de loop der dingen beheerst. In het tweede geval openbaart
zich het noodlot binnen de mens zelf en moet gedacht worden aan bepaalde
karaktereigenschappen, die diens handelen beïnvloeden. Deze
karaktereigenschappen kunnen aangeboren zijn, maar bijvoorbeeld ook
samenhangen met iemands sociale wortels of zijn geografische herkomst. (Paulmann
1925: 63-81) In de meeste Schicksalsdramen vindt men sporen van zowel het
‘externe’ als het ‘interne’ fatum, die elkaar als zodanig natuurlijk niet uitsluiten. Ook
in Die Schuld treft men beide noodlotsconcepties aan. Daarbij wordt het ‘interne
fatum’ onder drie verschillende aspecten bezien. In de eerste plaats staat de
ontvankelijkheid voor bepaalde hartstochten bij de personages centraal; van nature
neigen sommigen bijvoorbeeld tot woede, anderen verliezen zich gemakkelijk in
verdriet. In de tweede plaats wordt het handelen van de dramatis personae mede
afhankelijk gemaakt van hun geboorteland, dat voor de belangrijkste protagonisten
van het drama Spanje, dan wel Zweden is. (Stanzel 1987; Zacharasiewicz 1977)
En in de derde en laatste plaats blijken familiebetrekkingen van grote betekenis te
zijn, omdat de personages zich in hun gedragingen ook onbewust door bloedbanden
laten leiden. Voor zover het de beide laatste aspecten betreft - nationaliteit en
familiaire bindingen - is er geen sprake van significante verschillen tussen Die Schuld
en Hugo en Elvire. Anders ligt dat met enerzijds het ‘externe’ fatum en anderzijds
het ‘interne’ fatum van de hartstochten. In het navolgende ligt de nadruk dan ook
op deze twee invullingen van het noodlotsbegrip.
De enige die zich in Die Schuld steeds weer op het ‘externe’ fatum beroept, is Hugo.
Hij is ervan overtuigd, dat zijn doen en laten nauw samenhangt met de interventies
van een abstract noodlot, dat de gang van zaken op aarde dwingend bestuurt. Twijfel
over de mate waarin de mens zijn handelen zélf kan bepalen, komt vooral op nadat
aan de dag is getreden, dat hij met de moord op Carlos, wiens ware identiteit hij op
dat moment niet kende, zijn eigen broer gedood heeft. Mag men in dit laatste geval
- zo vraagt de graaf van Orindur zich af - nog van een bewuste daad spreken? Is
er sprake van een actief handelen, van een gericht ‘doen’? Van der Hoop vertaalt
Müllner in de hier volgende verzen min of meer letterlijk:
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Te doen? Niets doet de mensch.
Een hem verborgen macht bestuurt hem naar heur wensch.
Doen? - noemt gij dat een daad? gij moest dat woord u schamen.
Hangt dan niet alles met den bedelpenning samen,
Waarom een heidensch wijf mijn moeder vruchtloos bad?
[Hugo en Elvire IV.3:85]

De heerschappij van het fatum wordt door Hugo als een regelrechte bedreiging
ervaren. Verwonderlijk is dat niet, want zoals uit dit fragment blijkt, zoekt hij een
verklaring voor zijn ongeluk in een schijnbaar onbeduidend incident, waaraan hij in
eigen peroon bovendien geen enkel aandeel heeft gehad: de weigering van zijn
lijfelijke moeder een aalmoes aan een zigeunerin te geven. In de optiek van de graaf
van Orindur bewijst dit niet alleen, dat het noodlot volstrekt willekeurig te werk gaat,
maar ook dat de mens dientengevolge iedere vorm van bestaanszekerheid
onthouden blijft.
Het valt in het oog, dat Hugo bij Van der Hoop de mate waarin de mens door het
noodlot gedetermineerd zou worden, sterker aanzet dan dat dat het geval is in Die
Schuld. Zo beklemtoont de graaf van Orindur bij herhaling, dat hij zich als niets
minder dan het instrument van het noodlot beschouwt. Wanneer hij op zeker moment
bijvoorbeeld ingaat op de astrologische implicaties van het fatum, tekent men uit
zijn mond op: ‘Mijn [Hugo] boos gesternt beheerscht van daag al mijn bedrijven.’
(Hugo en Elvire III.3:91) Deze woorden wekken de indruk, dat de sterren direct
invloed uitoefenen op het handelen (‘al mijn bedrijven’) van de graaf van Orindur.
Bij Müllner is de strekking van de betreffende verzen evenwel een andere, want
daar wordt het accent gelegd op hetgeen Hugo overkomt en niet op hetgeen hij
onderneemt: ‘Heut regiert mein böser Stern.’ (Die Schuld IV.4:164) Wél is de graaf
van Orindur bij Müllner van mening, dat men er goed aan doet zich altijd van de
stand der sterren te vergewissen, omdat het noodlot zich soms door middel van de
taal der hemellichamen aan de mens openbaart. Waakzaamheid is met name
geboden, wanneer de sterren op dezelfde plaats aan de hemel staan, als waar ze
in het verleden gestaan hadden, toen men met grote moeilijkheden geconfronteerd
werd. Deze redenering neemt Van der Hoop in grote lijnen over:
Wie in de starren loop als in de toekomst ziet,
Is dwaas; zoo ver toch reikt de blik des stervlings niet;
Maar 't geen verleden is, dan kan me'r in ontdekken;
En dan behoort het ons ten nutte les te strekken,
Als we ons gestarnte weêr in d' eigen kring zien staan;
Als op den dag, toen 't lot ons dwong tot euveldaên.
[Hugo en Elvire IV.4:91]
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Het laatste vers van dit citaat onderstreept opnieuw, hoezeer Hugo zichzelf in de
bewerking van Van der Hoop als het werktuig van het noodlot (‘toen 't [nood]lot ons
dwong tot euveldaên’) wenst te zien. Het is intrigerend, dat de Nederlandse auteur
juist hier afwijkt van Müllner. Deze laat op de bewuste plaats de gedachte aan een
externe determinatie van het menselijke handelen nadrukkelijk níet opkomen. In
het Duitse drama leest men slechts, dat men op zijn hoede moet zijn, wanneer de
sterren staan ‘Wie zur bösen Stund' sie standen.’ (Die Schuld IV.4:166)
In het bijzonder tegenover Jertha postuleert Hugo in het drama van Van der Hoop
de onvrijheid van de mens. Hij doet dat opnieuw met meer stelligheid dan zijn
evenknie in Die Schuld. Zo ontkent de graaf van Orindur in Hugo en Elvire ten
overstaan van zijn zuster enige zeggenschap over zijn gedragingen te hebben:
Ik ben, (ik zweer 't bij God!) geen booswicht uit mijn aard;
Maar 't machtig noodlot doet me een boozen weg bewandelen,
Waar ik gedwongen word als moordenaar te handelen.
[Hugo en Elvire IV.4:91]

Vooral dit laatste vers is opmerkelijk, want Hugo legt de verantwoording voor de
moord op Carlos expressis verbis bij het noodlot. Deze extreme visie zoekt men
tevergeefs in Die Schuld. De verzen waarop Van der Hoop zich met de zojuist
geciteerde uitspraak baseert, luiden namelijk:
Ich bin bös nicht von Natur,
Wahrlich nicht! allein das Schicksal
Führt auf böse Wege mich,
Wo Gefahr ist.
[Die Schuld IV.3:165]

Müllners origineel is veel minder expliciet dan de bewerking van Van der Hoop. Het
noodlot hoeft men op grond van de Duitse verzen zeker niet als een instantie te
duiden, die mensen tot misdaden dwingt. Zeker, toen Hugo alleen in een afgelegen
woud tegenover Carlos kwam te staan, werd hij door het fatum in precaire
omstandigheden (‘auf böse Wege’) gebracht en lagen aanzienlijke morele risico's
(‘Gefahr’) op de loer. Maar in Die Schuld staat uitdrukkelijk níet, dat de graaf van
Orindur in het eenzame bos geen ander alternatief had dan zijn liefdesrivaal uit de
weg te ruimen. Hooguit zou men op basis van de versie van Müllner kunnen stellen,
dat het noodlot hem daartoe een ideale gelegenheid geboden heeft. Met andere
woorden: de aangehaalde verzen van de Duitse toneeldichter laten de mogelijkheid
zonder meer open om de morele verantwoording voor de moord op Carlos niet bij
een ‘extern’ fatum, maar bij Hugo zelf te leggen.
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4. Vrijheid van handelen
Betekent dit alles nu, dat Van der Hoop bij monde van Hugo sterker dan Müllner de
gebondenheid van het menselijk handelen beoogt te benadrukken? Neen, het
tegendeel is het geval - en gezien de zoveel krachtigere bewoordingen van de graaf
van Orindur in het Nederlandse treurspel is dat meer dan opmerkelijk. Van der Hoop
past in Hugo en Elvire evenwel een mechanisme toe, waardoor een aantal principiële
kwesties, die Müllner slechts aanduidt, geëxpliciteerd wordt. Een goed voorbeeld
vormen in dit verband de aan het einde van de vorige paragraaf besproken verzen
uit Die Schuld, die welbeschouwd verschillende interpretaties over het functioneren
van het noodlot toelaten. Ze sluiten, zoals betoogd, de vrijheid van handelen niet
uit, maar evenmin ontkennen ze de mogelijkheid, dat de mens in zijn gedragingen
gedetermineerd wordt. Beide opties - gebondenheid of vrijheid - blijven zogezegd
open en dat verleent de tekst van Müllner een zekere subtiliteit. (Paulmann 1925:
109-115) Maar daarmee weet Van der Hoop kennelijk weinig te beginnen. Steeds
dus wanneer de tekst van Müllner op wezenlijke punten blijk geeft van een
ongetwijfeld bedoelde meerduidigheid, heeft hij ervoor gekozen in zijn bewerking
voor bewoordingen te kiezen, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Op
die manier hebben de standpunten van de graaf van Orindur bij hem een meer
uitgesproken karakter gekregen dan in het Duitse origineel.
Nu zijn niet alleen de denkbeelden van Hugo aangescherpt, hetzelfde geldt voor
de opvattingen van in het bijzonder Jertha. In de frequente gesprekken over de
werking van het fatum is zij de belangrijkste gesprekspartner van de graaf van
Orindur. Veel nadrukkelijk dan bij Müllner bepleit zij in Hugo en Elvire het ideaal van
een autonome, in vrijheid en op basis van verstand handelende mens. Meestal ook
doet zij dat in aanwezigheid van Hugo. Wanneer haar vermeende broer voor een
zoveelste keer beweert door het noodlot in zijn gedragingen voorbestemd te zijn,
houdt zij hem bijvoorbeeld voor:
'k Wil in uw dolend brein dien waanzin niet verstoren.
Ach! mocht gij morgen naar de taal der waarheid hooren;
Opdat uw lijdenskelk niet verder zij gevuld.
De stervling handelt vrij en lijdt door eigen schuld.
[Hugo en Elvire IV.3:92]

Jertha trekt de geloofwaardigheid van Hugo in dit tekstfragment danig in twijfel
(‘dolend brein’, ‘waanzin’) en zij spreekt de hoop uit, dat hij spoedig (‘morgen’) tot
inzicht (‘de taal der waarheid’) mag komen. De Duitse toneeltekst legt op de parallelle
plaats onmiskenbaar andere accenten en anticipeert op de veldtocht, die Hugo bij
wijze van boetedoening in de ogen van Jertha zou moeten ondernemen. Belangrijker
nog is, dat het laatste vers van het voorgaande citaat, waarin de
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vrijheid van handelen (‘de stervling handelt vrij’) geponeerd wordt, in Die Schuld
ontbreekt:
[...] du wirst
Morgen noch, wie heute, fühlen,
Daß du handeln mußt, nicht schwärmen.
Ich bereite deine Reise.
[Die Schuld IV.3:166]

Het laat zich eenvoudig vaststellen, dat Van der Hoop Jertha vaker woorden in de
mond legt die Die Schuld niet voorkomen. Daarbij gaat het zonder uitzondering om
uitspraken die de betekenis van het leven in een zuiver christelijke contekst duiden.
Op die manier wordt een tegenwicht geboden tegen de sombere levensvisie van
Hugo, die de zin - of beter: de zinloosheid - van het bestaan tegen de achtergrond
van een anoniem noodlot wenst te bezien. Zo bezint Jertha zich ergens bij Müllner
op de vraag welke mensen tot zelfmoord geneigd zijn. Het zou in haar ogen gaan
om personen die het gewicht van hun schuld niet kunnen dragen, dan wel om lieden
die te kampen hebben met niet te loochenen tekortkomingen in hun karakter: ‘Schuld
nur giebt, / Oder Schwäche, sich den Tod.’ (Die Schuld IV.11:203-204). Hiervan
heeft Van der Hoop het volgende gemaakt:
De Christen ziet altijd een straal van redding blinken.
De zwakke zondaar zoekt in 't sterven 't eind van 't kwaad.
[Hugo en Elvire IV.10:107]

Op een vergelijkbare wijze wordt bij monde van Jertha in de slotregels van Hugo
en Elvire het christelijke wereldbeeld met de nodige nadruk voor het voetlicht
gebracht. In Die Schuld bezint de zuster van Hugo zich op de vraag waarom de
dingen op aarde zo lopen als ze lopen. Ze concludeert, dat niemand daar nog tijdens
zijn leven zicht op kan krijgen:
Was geschieht, ist hier nur klar;
Das Warum wird offenbar,
Wenn die Todten auferstehen!
[Die Schuld IV.11:204]

Aan de juistheid van deze visie hoeft niemand na het zien van Die Schuld nog te
twijfelen en ook Van der Hoop zal ermee ingestemd hebben. Het is evenwel
opmerkelijk, dat de betreffende woorden van Jertha in Hugo en Elvire een
onmiskenbaar sterker aangezette christelijke lading gekregen hebben:
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De brooze stervling kan Gods wegen niet doorgronden!
Wel hem, die naar Gods wet zijn levenspaden richt,
En als de zonde lokt, niet in het strijdperk zwicht.
[Hugo en Elvire IV.10:108]

Van bijzondere betekenis zijn hier de beide laatste verzen, die in Die Schuld geen
equivalent hebben. Een laatste keer blijkt Jertha te suggereren, dat de mens in zijn
handelen vrij is. Haar woorden immers impliceren, dat hij zich tegen de zonde kan,
of zou kunnen verzetten. Met deze veelzeggende moraal, die nog naklinkt in hun
oren, verlaten dan de toeschouwers van Van der Hoop gesticht de schouwburg.
Beziet men de wijze waarop de standpunten van Hugo en Jertha in Hugo en Elvire
uitgewerkt worden, dan dringt de conclusie zich op, dat de Nederlandse toneeldichter
de meerduidigheid, die men op vele plaatsen in het Duitse origineel kan waarnemen,
bewust heeft weggenomen. Daardoor is er met betrekking tot de vraag, of de mens
in zijn handelen al dan niet vrij is, sprake van twee verschillende, diametraal
tegengestelde visies. Aan de ene kant stelt Hugo zich op het standpunt, dat de mens
in zijn doen en laten gebonden is aan de wetten van een ‘extern’ fatum waarvoor
iedereen moet buigen. En aan de andere kant schildert Jertha een wereld, die haar
betekenis ontleent aan het regime van de christelijke God, die de mens
verantwoordelijk heeft gemaakt voor zijn eigen daden. De vraag wie van de twee
het in de optiek van Van der Hoop bij het rechte einde heeft, is niet moeilijk te
beantwoorden. Het valt namelijk niet te ontkennen, dat de betrouwbaarheid van
Jertha bij de Nederlandse toneeldichter oneindig veel groter is dan die van Hugo.
Laatstgenoemde blijkt door de gebeurtenissen ten zeerste aangeslagen en moet
zijn innerlijke rust al lange tijd ontberen. Jertha daarentegen toont zich in haar
optreden steeds weer beheerst en zelfverzekerd. Zij brengt de opvattingen van haar
broer bij herhaling in diskrediet en oordeelt, dat hij aan zijn eigen waanideeën ten
prooi is gevallen. Reeds bij Müller verwoordt Jertha de stem van de rede. (Paulmann
1925: 64-66; Werner 1963: 36-44) Van der Hoop nu heeft haar in deze rol gesterkt,
zodat haar weloverwogen, christelijk getoonzette woorden een in zijn ogen absoluut
noodzakelijk tegenwicht behelzen voor de extreme, pessimistische levensvisie van
Hugo.

5. Het ‘interne’ Fatum
Het is opvallend, dat het ‘interne’ fatum niet alleen voor Hugo, maar ook voor andere
dramatis personae een realiteit is. Waar de toeschouwers de voorstelling van het
‘externe’ fatum in principe alleen uit de woorden van de graaf van Orindur leren
kennen, zijn er verschillende personages die aan het noodlot van de passiones
refereren. Zij thematiseren de mate waarin mensen zich ontvankelijk kunnen tonen
voor hartstochten die ogenschijnlijk uit het niets opdoemen. Karakteristiek
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is in dit opzicht hetgeen met Hugo en Elvire gebeurt. Zij zijn in de ban geraakt van
nauwelijks te beheersen liefdesgevoelens voor elkaar. Ten overstaan van Elvire
oordeelt Jertha in dit verband:
Ja, even als de min uw [Elvire] boezem woest ontgloeit,
Zoo heeft een wilde drift zijn [Hugo] gansch bestaan geboeid,
Die door uw gloed versterkt zich daaglijks voelt vermeeren,
En zich in vlammen vuurs verdelgend wil verteeren.
[Hugo en Elvire I.5:17]

De hyperbolische metaforiek van vuur en vlammen laat in dit fragment geen twijfel
bestaan over de heftigheid van de gevoelens van Hugo en Elvire. Daarnaast valt
de onbeheersbaarheid van hun wederzijdse liefde (‘woest ontgloeit’, ‘wilde drift’) in
het oog, als ook de kennelijk destructieve tendensen (‘verdelgend’, ‘verteeren’) die
in hun gevoelens voor elkaar schuilen. Veelzeggend is ten slotte de formulering,
dat de liefdesdrift Hugo's ‘gansch bestaan geboeid’ houdt. Deze woorden wekken
de suggestie, dat de graaf van Orindur in zijn handelen niet langer meer vrij zou
zijn, maar zich gebonden weet aan de geboden van allesbeheersende hartstochten.
Tegen deze achtergrond zou men kunnen redeneren, dat Hugo's gedragingen door
een ‘intern’ fatum gedetermineerd worden, zoals hij zelf ook van mening is, dat een
‘extern’ fatum zijn doen en laten bepaalt.
Maar zo eenvoudig ligt het niet, want men treft bij Van der Hoop - anders dan bij
Müllner - een groot aantal formuleringen aan die de suggestie juist ondermijnen,
dat de dramatische protagonisten weerloos aan hun passiones uitgeleverd zouden
zijn en als marionetten door de impulsen die van hun hartstochten uitgaan, gestuurd
worden. Dat blijkt bijvoorbeeld, wanneer Hugo en Elvire zich beiden op zeker moment
distantiëren van de liefde, die ze in het verleden voor elkaar hebben opgevat. Die
heeft weinig geluk gebracht, maar vooral veel problemen en groot persoonlijk leed.
Stellig is met name Hugo, die in de navolgende woorden Elvire zonder enige mildheid
bejegent:
Vervloekt zij 't heilloos uur, toen ik mijn liefde u gaf,
Toen mij de macht der hel in 't kunstig net verstrikte,
En de eerste strafbre kus mijn zondenlust verkwikte.
[Hugo en Elvire II.4:36]

Vergelijkt men deze verzen met het origineel van Müllner, dan tekenen zich enkele
interessante aanpassingen af. In Die Schuld spreekt Hugo zich als volgt uit:
Als ich dich begann zu lieben,
Hab ‘der Höll’ ich mich verschrieben.
[Die Schuld II.4:66]
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In grote lijnen volgt Van der Hoop zijn Duitse zegsman, maar nieuw zijn de
kwalificaties die Hugo op zijn vroegere optreden toepast, te weten ‘de eerste strafbre
kus’ en ‘zondenlust’. Dit zijn geen neutrale termen, maar moreel geladen begrippen,
die de zojuist geopperde gebondenheid van het menselijke handelen, dat door
allesbeheersende hartstochten gedicteerd zou worden, ondergraven. Het predikaat
‘strafbaar’ immers veronderstelt, dat men in vrijheid handelt, want alleen degene
die in eigen persoon verantwoording voor zijn gedragingen draagt, kan zinvollerwijze
gestraft worden. Wenst men met andere woorden iemand werkelijk als de marionet
van een ‘intern’ fatum te zien, dan is het niet langer mogelijk zich op de categorie
van straf te beroepen, omdat van de bewuste persoon bezwaarlijk rekenschap
geëeist kan worden. Iets vergelijkbaars is er met het begrip (lust tot) ‘zonde’ aan de
hand, dat een bewuste overtreding van zedelijke voorschriften veronderstelt. (WNT,
s.v. zonde: 1) Maar kan er van een bewuste overtreding gesproken worden, wanneer
het doen en laten van iemand door passiones ingegeven zou worden die de mens
iedere vorm van zelfbeschikking ontzeggen? Waar de woorden van Hugo in Die
Schuld de mogelijkheid dus openlaten, dat zijn handelen door een ‘intern’ fatum is
voorbestemd, impliceren de in Hugo en Elvire gebezigde begrippen ‘strafbaar’ en
‘zonde’, dat hij zélf over zijn gedragingen beslist.
Beziet men Elvire's bedenkingen bij haar liefde voor Hugo dan dient zich een
vergelijkbare conclusie aan. Bij nader inzien moet ook zij toegeven, dat ze zich met
haar keuze voor de graaf van Orindur veel ellende op de hals gehaald heeft. In de
versie van Müllner legt zij haar tweede echtgenoot bijvoorbeeld uit, hoe zij voor haar
ontrouw aan Carlos heeft moeten betalen met een nimmer nalatend gevoel van
jaloezie. Omdat zij zélf haar trouwbelofte al een keer gebroken heeft, weet ze, dat
een ander dat ook op ieder moment zou kunnen doen:
Karlos Gattin liebte dich;
Darum quält die Eifersucht
Furienartig nun die deine.
[Die Schuld II.4:70]

De strekking van deze compacte, bondige formulering blijft bij Van der Hoop
gehandhaafd, maar opnieuw blijkt hij in zijn bewerking begrippen te hebben
ingevlochten die het motief van de zedelijke verantwoording beklemtonen:
Een strafbre liefdedrift bezielde eens Carlos gâ,
En daarom wordt haar ziel door felle slangenbeten,
En doodlijke achterdocht gefolterd en doorreten!
[Hugo en Elvire II.4:38]

Met de uitdrukking ‘strafbre liefdedrift’ (Müllner: ‘Karlos Gattin liebte dich’)
onderstreept Van der Hoop - zoals dat ook bij Hugo het geval was - de laakbaar-
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heid van Elivire's optreden. Tegelijkertijd ligt in deze omschrijving de veronderstelling
besloten, dat zij voor haar overspel met Hugo persoonlijk rekenschap verschuldigd
is. Geen determinatie dus, maar een moreel gezien verwijtbaar handelen dat op het
konto van Elvire zélf komt.
Er blijkt in Hugo en Elvire sprake te zijn van een vast procédé. Waar Müllner
steeds in neutrale termen over de liefde van Hugo en Elvire spreekt, hanteert Van
der Hoop begrippen die een onmiskenbare morele veroordeling in zich dragen.
Daarmee doet hij afbreuk aan de in Die Schuld uitgedragen voorstelling, dat een
‘intern’ fatum voor het doen en laten van Hugo en Elvire verantwoordelijk zou kunnen
zijn. Er kan in dit verband een groot aantal voorbeelden gegeven worden, maar in
deze context mogen de drie navolgende volstaan om het principe nog eens te
verduidelijken. Bij Müllner vertelt Elvire, hoe zij tevergeefs tot Maria gebeden heeft:
‘Sie verwarf mich; denn zu spät / Floh ich zu ihr.’ (Die Schuld IV.3:144) Beziet men
de tekst van Van der Hoop, dan blijkt plotseling een sleutelrol voor de vermeende
lasciviteit van Elvire weggelegd: ‘Helaas! ik bad te laat! 'k was aan de lust ten buit.’
(Hugo en Elvire IV.2:80) Een tweede voorbeeld. Müllners Hugo-figuur oordeelt op
zeker moment, dat de liefde tussen hem en Elvire doodgelopen is: ‘die Liebe [ist]
ausgebrannt.’ (Die Schuld II.4:71) Bij Van der Hoop is er opnieuw sprake van moreel
geconnoteerde bewoordingen: ‘in dit avonduur / Waarin geen zondedrift ons schuldig
hart doet jagen.’ (Hugo en Elvire II.4:39) Een derde en laatste voorbeeld. Hugo roept
bij Müllner in herinnering, hoe hij Elvire onder de bescherming van de duisternis
voor een kapel ontmoette: ‘Wie wir da uns heimlich sprachen.’ (Die Schuld II.4:71)
Hiervan heeft Van der Hoop gemaakt: ‘hoe de snoode lust, met onweerstaanbre
kracht, / Ons 's avonds in den hof liefkozend samen bracht.’ (Hugo en Elvire II.4:39)
Het voorgaande impliceert, dat Hugo en Elvire in de optiek van Van der Hoop hun
overspelige liefde voor elkaar hadden moeten, en belangrijker nog: hadden kunnen
overwinnen. In het licht van de christelijke moraalfilosofie is dit laatste standpunt
niet verrassend, want algemeen verbreid is het inzicht, dat de mens met rede en
wil in principe het instrumentarium geboden wordt om zich met succes tegen de
passiones te weer te stellen. (Konst 1993: 6-20) Een heftige hartstocht, zoals de
liefde van Van der Hoops titelhelden, hoeft daarom niet noodzakelijkerwijze tot
overspel, of zelfs - zoals in hun geval - tot moord te leiden. Het is tegen deze
achtergrond interessant de verdediging van Hugo voor zijn aanslag op Carlos nog
eens nauwkeurig onder de loep te nemen. De graaf van Orindur rechtvaardigt zich
zowel bij Müllner als Van der Hoop bij herhaling met de redenering, dat het kwaad
vat op hem gekregen heeft, toen hij alleen met zijn rivaal in het donkere woud niet
opgewassen bleek tegen de druk van het moment. (Hugo en Elvire IV.3:74 - ‘'t werd
duister in mijn ziel’) Daarbij was het, alsof hij de zeggenschap over zijn handelen
voor korte tijd moest afstaan aan een macht buiten hemzelf. In dit verband heet het
sententieus: ‘Der Augenblick / Ist der Thaten Herr’ (Die Schuld IV.6:173) / ‘Ach van
een oogenblik hangt ons leven vaak af.’ (Hugo en Elvire IV.4:95)
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De claim van de graaf van Orindur op het moment suprème door invloeden van
buitenaf gestuurd te zijn, wordt in Hugo en Elvire door Jertha - en het is natuurlijk
geen toeval dat juist zij dat doet! - gecorrigeerd. In Die Schuld zijn haar woorden
nog voor meerderlei uitleg vatbaar. Zij erkent dat het kwaad de mens probeert te
verleiden, maar laat in het midden, of deze in dat verband nu wel of niet persoonlijk
rekenschap verschuldigd is:
Oh! der Hölle Macht ist groß,
Und an einer Fiber Bebung
Hangt die Wonne wie der Graus.
[Die Schuld III.3:131]

In de bewerking van Van der Hoop laat Jertha er in de bewuste verzen evenwel
geen twijfel over bestaan, dat de verantwoording voor de moord op Carlos wel
degelijk bij Hugo ligt, ook al erkent zij, dat hij, zoals iedere mens, met de verlokkingen
van het kwaad geconfronteerd wordt:
Groot is de macht van de hel op 't hart vervuld van toren.
't Is vaak één ademtocht, die vreugd of smart besluit.
[Hugo en Elvire IV.3:74]

Nieuw is hier de toevoeging: ‘op 't hart vervuld van toren’. Daarmee zoekt Jertha
de oorzaak van de moord op Carlos mede in de gemoedsgesteldheid van Hugo,
die door zijn kennelijk onbeheerste toorn een gemakkelijke prooi voor de ‘hel’ is
geworden. En dat moet hem aangerekend worden, want zoveel staat inmiddels wel
vast: in de optiek van Van der Hoop kunnen hartstochten niet als een noodlot gezien
worden waartegen ieder verzet bij voorbaat tot mislukken gedoemd is.

6. Het christelijk gevoel van den aanschouwer
Het is tijd voor een korte recapitulatie. Het debat over het fatum, zoals dat in Hugo
en Elvire gestalte krijgt, toont aan, dat Van der Hoop op twee essentiële punten van
Müllner afwijkt. Terwijl in Die Schuld de optie nergens uitdrukkelijk verworpen wordt,
dat een alomtegenwoordig noodlot de wereld regeert, hoeft er in het Nederlandse
drama door in het bijzonder de uitspraken van Jertha geen twijfel over te bestaan,
dat de christelijke God en Zijn Voorzienigheid over de mens waken. In de tweede
plaats valt er in Hugo en Elvire - anders dan in Die Schuld - een pleidooi te
beluisteren voor de vrijheid van de mens, die in zijn mogelijkheden noch door een
‘extern’, noch door een ‘intern’ fatum beknot heet te zijn. Met deze observaties
stroken twee andere ingrepen die Van der Hoop zich in zijn bewerking van het Duitse
drama veroorloofd heeft. Zo is daar de kwestie van de voorspelling door de
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zigeunerin, die in Die Schuld wordt voorgesteld als de spreekbuis van het noodlot.
Haar woorden nu zouden in Müllners versie als een bevestiging voor het functioneren
van een ‘extern’ fatum verstaan kunnen worden. In Die Schuld spreekt de bedelares
zich als volgt uit ten overstaan van Carlos' moeder, die op dat moment zwanger is
van Hugo:
Tage lang wirst du dich quälen,
Eh' du quitt wirst deiner Last.
Ist, was du gebierst, ein Knabe,
Würgt er den, den du schon hast;
Ist's ein Weibsbild, stirbt's durch ihn,
Und du fährst in Sünden hin.
[Die Schuld III.3:114]

Deze profetie valt in twee delen uiteen. Enerzijds wacht de jonge vrouw in de
voorstelling van de zigeunerin een zware bevalling en anderzijds zal zij met de dood
van een van haar twee kinderen moeten rekenen. Wordt namelijk een jongen
geboren, dan zal deze ooit haar oudste zoon Carlos vermoorden; ziet evenwel een
meisje het levenslicht, dan zal dat door de hand van de genoemde Carlos sterven.
De crux is nu, dat het eerste deel van deze profetie uitkomt: Hugo's moeder overleeft
de geboorte van haar tweede zoon maar ternauwernood. Op deze wijze ziet zij niet
alleen de dreigende woorden van de bedelares bewaarheid, maar ook moet zij
oordelen, dat haar leven inderdaad in het teken van een allesbepalend noodlot
staat. Dit inzicht brengt haar er vervolgens toe Hugo direct na zijn geboorte weg te
schenken, in een vertwijfelde poging het leven van haar eerste zoon te redden.
Van der Hoop heeft op deze plaats kennelijk ieder misverstand uit de weg willen
ruimen en ervoor gezorgd, dat de voorspelling van de zigeunerin onmogelijk
geïnterpreteerd kan worden als een bewijs voor een wereldorde, die door het fatum
beheerst zou worden. In Hugo en Elvire luidt de voorspelling van de bedelares
derhalve als volgt:
Voor weêr de moedervreugd verrukt uw hart doet gloeien,
Zal meenge heete traan uw bleeke wang besproeien;
Schenkt ge aan een zoon het licht, dan moordt hij, woest van aart,
Uw eerstgeboren zoon, dat kind u alles waard;
Maar is 't een dochter, die gij 't leven doet verwerven,
Dan zult ge in 't barensuur met al uw zonden sterven!
[Hugo en Elvire III.3:65]

De verschillen met het origineel van Müllner lijken niet al te groot, maar ze zijn
veelbetekenend. Er is geen sprake meer van een tweeledige profetie en het motief
van de barensnood is gekoppeld aan de mogelijke geboorte van een meisje. De
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moeder van Hugo kan na diens geboorte in de versie van Van der Hoop dus geen
conclusies meer aan de woorden van de zigeunerin verbinden over de werking van
het noodlot.
Een tweede ingreep waaraan in deze contekst aandacht besteed moet worden,
betreft de afloop van Hugo en Elvire. Van der Hoop volgt de plot van Die Schuld op
de voet en heeft - afgezien van enkele weinig om het lijf hebbende aanpassingen
- de loop van de gebeurtenissen slechts eenmaal veranderd. Anders dan in het
drama van Müllner pleegt Hugo in de Nederlandse bewerking uiteindelijk geen
zelfmoord, maar geeft hij gehoor aan het advies van Jertha om op het slagveld
boete te doen. (Koopmans 1931: 232-233; Knuvelder 1973: 410) In het ‘Voorberigt’
bij Hugo en Elvire verantwoordt Van der Hoop deze variant omstandig. Hij stelt
onder meer, dat hij de graaf van Orindur de hand niet aan zichzelf laat slaan omwille
van het christelijke decorum en zijn wens het publiek na de suïcide van Elvire een
tweede zelfmoord te besparen:
Zoo heb ik de ontknooping veranderd en Hugo niet doen sterven; niet
alleen om het christelijk gevoel van den aanschouwer, voor den
vreesselijken indruk van een tweevoudigen, overlegden zelfmoord te
bewaaren; maar omdat het veel meer met het charakter van den woesten,
doch edelen Orindur strookende is, om als held en niet als zelfmoordenaar
te sterven.
(Van der Hoop 1831: xiii)
Enkele zinnen verder wordt dit beroep op het ‘edele’ karakter van Hugo nader
uitgewerkt met behulp van een vergelijking met Oedipus:

Hugo en Oedipus [...], ofschoon de Thebaansche Koning geheel
onschuldig, de ander schuldig moordenaar is, verwijten zich beiden eene
daad, liggen beiden onder eenen zelfingeroepen vloek, en zijn te groot
van ziel, om het staal tegen zich te keeren. Ik hoop dat de zedelijke
bedoeling van het Treurspel daardoor eene edeler strekking heeft
bekomen.
(Van der Hoop 1831: xiii)
Dit laatste citaat zegt veel over de poëtica van Van der Hoop, die de didactische
functie (‘de zedelijke bedoeling’) van het drama een centrale plaats toekent. Waarin
de hier opgevoerde ‘edeler strekking’ van Hugo en Elvire in vergelijking tot Die
Schuld bestaat, laat zich na de beschouwingen in het voorgaande betrekkelijk
eenvoudig vaststellen. Bij Van der Hoop namelijk maakt de graaf van Orindur een
opmerkelijke ontwikkeling door, die zijn beslag krijgt in diens uiteindelijke instemming
met het plan van Jertha om een compensatie voor zijn misdaden te zoeken in het
soldatenbestaan en de dienst aan het vaderland. De implicaties daarvan zijn
vérstrekkend, want op het laatste moment aanvaardt de graaf van Ordindur op deze
wijze dan toch nog de verantwoording voor zijn daden. Niet langer verdedigt hij zich
met een beroep op de dwang van het noodlot, maar hij erkent, dat hij zijn
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ellende te danken heeft aan een - in de zojuist aangehaalde woorden van Van der
Hoop - ‘zelfingeroepen vloek’. Daarmee wordt gedoeld op de moord op Carlos, die
naar de voorstelling in Hugo en Elvire nu juist níet aan een ‘extern’ of ‘intern’ noodlot
toegeschreven kan worden, maar voor rekening van Hugo zelf komt. Deze les ligt
in de bewerking van Van der Hoop besloten en dat de juistheid ervan aan het slot
van het drama óók tot de graaf van Orindur is doorgedrongen, treedt aan de dag,
wanneer hij zich na de zelfmoord van Elvire expressis verbis aan God onderwerpt.
Haar dood beschouwt hij nu als een straf voor zijn zonden:
Uw hand, o Heer drukt zwaar: ze is vreeslijk in 't kastijden.
Maar schenk mijn ziel de kracht, opdat zij 't wee verduur!
[Hugo en Elvire IV.10:106]

Het hoeft waarschijnlijk geen betoog, dat deze verzen een pendant in Die Schuld
moeten missen. Hugo volhardt bij Müllner tot het einde toe in zijn pessimistische
levensvisie, die haar oorsprong vindt in de twijfel zijn leven onder het juk van het
noodlot zélf in de hand te kunnen nemen. Tegen de achtergrond van deze sombere
levensvisie nu is zelfmoord passender dan de boetvaardigheid van de graaf van
Orindur in Hugo en Elvire, die in de optiek van Van der Hoop zijn vertrouwen in God
zogezegd hervindt.

7. De wraakheraut van 't eeuwig Alvermogen
Er is één punt, dat in het kader van deze analyse van de verhouding tussen Die
Schuld en Hugo en Elvire tot slot nog enige aandacht behoeft. Hoewel Van der
Hoop Müllners uitwerking van het noodlotsbegrip op wezenlijke punten aanpast,
staat hij, zo blijkt uit het ‘Voorberigt’, als zodanig niet afwijzend tegenover het concept
van het fatum. Zolang het namelijk beschouwd kan worden als een instantie die in
dienst van de Providentia Dei handelt, heeft het noodlot in zijn ogen zeker
bestaansrecht. In de tweede paragraaf van dit opstel werden tegen deze achtergrond
enkele verzen uit het voorwerk bij Hugo en Elvire aangehaald, waarin het noodlot
met de instemming van Van der Hoop als ‘wraakheraut van het 't eeuwig Alvermogen’
werd getypeerd. Juist in deze hoedanigheid komt het fatum veelvuldig in Hugo en
Elvire voor. Daarbij is het opvallend, dat de personages van Van der Hoop zich nog
veel frequenter van de term noodlot bedienen dan de protagonisten van Müllner.
Enkele willekeurige voorbeelden kunnen dit verduidelijken.
Zo beschrijft Jertha halverwege het eerste bedrijf, hoe Hugo na de reis, die hij als
jonge volwassene naar Spanje ondernam, als een ander mens in Zweden was
teruggekeerd. Wat er op het Iberische schiereiland precies met haar broer gebeurd
is, weet ze op dat momen nog niet: ‘[...] was er scheidend war, / Ist nicht wieder
heimgekehrt, / Zu dem väterlichen Herd.’ (Die Schuld I.6:30) Van der Hoop heeft
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hiervan gemaakt: ‘[...] 't noodlot boog zijn hoofd door zware lasten neder, / En wat
naar 't Zuiden ging, kwam niet in 't Noorden weder.’ (Hugo en Elvire I.5:16) Een
ander voorbeeld. Aan het begin van het tweede bedrijf dringt Hugo er met klem bij
Jertha op aan, dat ze zich toch vooral geen zorgen over hem moet maken: ‘Jerta!
Mädchen! - Fasse dich, / und vergiß, was Hugo sprach!’ (Die Schuld II.1:57) De
betreffende verzen luiden bij Van der Hoop als volgt: ‘Mijn Jertha, meisjen! droog
uw tranen en vergeet, / Al 't geen gij tot uw smart van Hugoos noodlot weet.’ (Hugo
en Elvire II.1:31) Een derde en laatste voorbeeld. Op zeker moment vertrouwt Hugo
Jertha toe, dat hij als klein kind door zijn biologische moeder is afgestaan aan de
vrouw die hen beiden heeft opgevoed:
Ich bin der verschenkte Knabe
Aus kastilischem Geschlechte,
Das ich nicht zu nennen weiß.
[Die Schuld II.1:54]

Van der Hoop heeft deze verzen duidelijk geamplificeerd en legt de graaf van Orindur
een beroep op het noodlot in de mond dat - zoals in de beide andere gevallen - bij
Müllner niet voorkomt:
Ik ben die knaap, gedrukt door 's Noodlots ongena:
Die ongelukkige aan de moederborst ontvremde,
Die rustelooze, vroeg tot smart en wee bestemde,
Ik ben het, die naam van andre stammen draag,
En als een vreemdeling naar mijn eigen stamhuis vraag.
[Hugo en Elvire II.1:29]

Deze drie voorbeelden maken duidelijk, dat het noodlot als ‘wraakheraut’ van de
Voorzienigheid Gods geassocieerd wordt met de negatieve levensfeiten die de
protagonisten op hun weg vinden. Smart en lijden worden op die manier teruggevoerd
op het - om de hiervoor geïntroduceerde terminologie te handhaven - ‘externe’
fatum. Essentieel is daarbij, dat beide iemand met de klaarblijkelijke instemming
van God aangedaan worden, omdat Hij - om welke reden dan ook - iemand wenst
te straffen. Zo ontpopt het ‘externe’ fatum zich in Hugo en Elvire tot de voltrekker
van Gods wrekende gerechtigheid en is er niet langer sprake van een instantie die
de loop der dingen voorbestemt en 's mensen gedragingen determineert.

8. Besluit
Door een subtiele wijze van formuleren is er in Die Schuld tot aan het einde toe
discussie mogelijk over de reikwijdte en de precieze werking van het fatum. Daarbij
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maakt het geen verschil, of men het noodlot wenst te verstaan als een onpersoonlijke,
soevereine grootheid die zich buiten de mens manifesteert (een ‘extern’ fatum),
ofwel als een set al dan niet aangeboren karaktereigenschappen die een mogelijke
verklaring te bieden heeft voor het gedrag van een bepaald individu (een ‘intern’
fatum). Van meerduidigheid is in Hugo en Elvire evenwel geen sprake meer. Op
structurele wijze ondermijnt Van der Hoop het zelfstandige functioneren van zowel
een ‘extern’ als een ‘intern’ fatum. Hij wenst het noodlot uitsluitend te bezien als een
uitvoerende instantie die in opdracht van God handelt. Daarbij wordt de heerschappij
van de Voorzienigheid Gods, als ook de vrijheid van handelen bij de mens zo
nadrukkelijk gepostuleerd, dat men zich in uiterste consequentie moet afvragen of
Hugo en Elvire in de letterlijke zin des woords nog wel als Schicksalsdrama
aangemerkt kan worden.
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Geleefd voor poëzie (I)
1
Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808)
Marleen de Vries

Pieter Johannes Uylenbroek

Er is nog altijd weinig bekend over de rol die uitgevers speelden in de literaire
wereld van de achttiende eeuw. Dat ze boeken uitgaven, oké, maar wat gaven ze
uit en waarom? Hoe bouwden ze een fonds op? Hoe zakelijk waren de banden
tussen de uitgever en zijn auteurs? Zelfs naar de activiteiten van de belangrijkste
literaire uitgevers in Amsterdam blijft het gissen. Hoewel vast staat dat de
boekhandels van deze uitgevers belangrijke ontmoetingsplaatsen waren voor de
schrijvers ter plekke, is weinig bekend over de vorming van dergelijke literaire
netwerken. In de tweede helft van de achttiende eeuw verzamelde David Klippink
bijvoorbeeld literair talent om zich heen, evenals Pieter Meijer, decennialang spil in
het Amsterdamse literaire leven. Zijn boekwinkel gold als de ‘Beurs der Nederlandse
2
letteren’.
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Toen Meijer in 1781 stierf had inmiddels een nieuwe uitgever naam gemaakt op het
gebied van het uitgeven van Nederlandse literatuur en het begeleiden van auteurs.
Zijn naam was Pieter Johannes Uylenbroek. Vanaf 1774 legde hij zich toe op het
uitgeven van Nederlandse poëzie en toneelpoëzie. Zijn bekendste project was de
reeks Kleine dichterlijke handschriften (1788-1808), een jaarlijkse bloemlezing van
eigentijds dichterlijk talent, waarvoor de uitgever alle belangrijke dichters uit zijn tijd
wist te mobiliseren. Willem Bilderdijk leverde jarenlang bijdragen. Ook over deze
uitgever is relatief weinig bekend, hoewel een aanzienlijk deel van de correspondentie
aan Uylenbroek bewaard is gebleven: 85 brieven van Bilderdijk aan de uitgever
(Bilderdijkmuseum) en 78 brieven van diverse auteurs (KB), waaronder brieven van
Juliana Cornelia de Lannoy, Lucretia Wilhelmina van Merken, H.A. Spandaw en
Cornelis Loots.
In dit artikel een schets van Uylenbroeks opmars in de literaire wereld tot 1785,
de overname van de uitgeverij van Klippink, de vorming van een netwerk rond de
uitgever en de uitgave van Uylenbroeks eerste tijdschrift, De Kosmopoliet. In een
tweede deel komen Uylenbroeks uitgeversactiviteiten van na 1785 aan bod.

Uylenbroek in de literatuurgeschiedschrijving: ‘hij vraagt mij nu en dan
mijn oordeel, dat is al’
Uylenbroek werd in zijn tijd wel vergeleken met de Berlijnse, verlichte boekhandelaar,
schrijver en filosoof Nicolai. Als filosoof is Pieter Johannes Uylenbroek echter niet
de geschiedenis ingegaan, al wist hij, als een van de weinige uitgevers, te
ontsnappen aan het lot van de vergetelheid dankzij drie biografen: Hendrik Harmen
Klijn, Pieter Gerardus Witsen Geysbeek en Conrad Busken Huet. Ook het feit dat
de correspondentie van Bilderdijk aan Uylenbroek grotendeels bewaard is gebleven,
heeft Uylenbroeks opname in de literatuurgeschiedenissen bevorderd. Dat hij daarin
terecht is gekomen als het toonbeeld van literaire middelmatigheid heeft verder
onderzoek niet gestimuleerd, hoewel Uylenbroek een inspirerende persoon moet
zijn geweest die de dichters waar hij wat in zag, op een sympathieke manier achter
hun broek aanzat. Hendrik Harmen Klijn, een van Uylenbroeks auteurs, en samen
met de uitgever lid van het departement letterkunde van het Amsterdamse ‘Felix
Meritis’, bekent ‘veel, zeer veel’ aan de omgang met Uylenbroek verschuldigd te
3
zijn.
In zijn necrologie op Uylenbroek legt Klijn de basis voor de latere oordelen over
Uylenbroek, de man van lage komaf die ‘zelf de hand aan zijne beschaving’ sloeg,
die alles op eigen kracht deed, een zwoeger, een ploeteraar, die zijns ondanks in
de literatuur niet tot de echt groten gerekend kon worden: ‘De man dus, wiens
krachten of omstandigheden het voor hem onmoogelijk maakten, om zich tot den
4
rang der eerste vernuften in het letterkundig veld, dat hij bearbeidde, te verheffen’.
In de pijnlijk eerlijke necrologie spaart Klijn de overledene niet en komen ook de
‘geringe omstandighe-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

46
den’ en Uylenbroeks ‘kleine, behoeftige, afgelegen woning’ ter sprake, een detail
dat Busken Huet zal overnemen. Klijn koos er bewust voor de man als ‘mensch’ en
als ‘dichter’ te portretteren, voorbij te gaan aan diens ‘eentonig zinnelijk leven’ en
zich te concentreren op diens geestelijk leven, te weten ‘het gebouw van zijn hart
en verstand’. En daarom roemt Klijn Uylenbroeks vertalingen vanwege het feit dat
geest en coloriet van de oorspronkelijke werken bewaard bleven, en wil hij hem de
‘eernaam’ van dichter niet ontzeggen, hoewel Uylenbroek niet zo origineel was als
Vondel, Hooft, Cats, De Decker, Brandt en Antonides. Ook komt de lezer te weten
dat Uylenbroek aan zijn erotische en anacreontische versjes en puntdichten
5
waarschijnlijk het meeste plezier beleefde, maar over Uylenbroek als uitgever horen
we niets.
Was de uitgeverij niet chic genoeg? Of was het niet meer dan vanzelfsprekend
om in het departement letterkunde van ‘Felix Meritis’, waar Klijn zijn redevoering
ten gehore bracht, slechts te spreken over des mans letterkundige kwaliteiten? Dat
Uylenbroeks grootste verdiensten lagen op uitgeversgebied en het begeleiden van
zijn auteurs is iets wat zijn tweede biograaf, Witsen Geysbeek, beter aangeeft,
hoewel ook hier de informatie beperkt blijft tot het minimum. Slechts aan het eind
van zijn lemma over de uitgever in zijn Biographisch woordenboek sluit hij af met
een kleine huldeblijk aan Uylenbroeks boekhandel:
Ook als Boekhandelaar was UYLENBROEK een navolgenswaardig
voorbeeld voor zijne medeboekhandelaren, zoo door de nette en zindelijke
uitvoering als door de belangrijkheid der bij hem uitgegeven werken, die
hij niet, gelijk zoo vele anderen, als eene loutere finantiespeculatie
beschouwde, zonder zich om den inhoud te bekommeren, maar op welken
hij, integendeel, altijd een' weldadigen invloed uitoefende, en dus zijn
6
beroep tot eer en luister verstrekte.
Daarnaast geeft Witsen Geysbeek de kring dichters rond Uylenbroek enige aandacht,
niet in de laatste plaats omdat hij er zelf, als jong man, deel van uitmaakte. De
bijeenkomsten 's ochtends in de boekwinkel ‘waren eene wezenlijke leerschool van
goeden smaak in ieder vak der fraaije letteren en het werktuiglijke der dichtkunst;
in deze school ontwikkelden Bilderdijk, Vereul, Helmers, Loots, Tollens, Klyn en zoo
7
vele andere naderhand beroemd geworden dichters hunne eerste bekwaamheden’.
‘Ja, vader!’, dichtte Witsen Geysbeek na Uylenbroeks dood in 1808 vol vuur, ‘'k
ben u veel verpligt; Gy hebt myn' geest reeds vroeg ontwikkeld,/Geschraagd,
bemoedigd, aangeprikkeld, En, als hy struikelde, opgericht’. Serieus neemt Witsen
Geysbeek zich voor de naam van zijn vriend in ere te houden, ‘zo lang ik toef op de
8
aarde’. Vijftien jaar later is die belofte niet vergeten, maar blijken de literaire
bijeenkomsten bij Uylenbroek bij nader inzien ook negatieve kanten te hebben
gehad, hetgeen Witsen Geysbeek een paar hatelijke opmerkingen ontlokt:
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de boekwinkel van UYLENBROEK was mijne academie, de aldaar
dagelijks verkerende letterkundigen waren mijne professoren. In deze
school werd mijn smaak gevormd en - bedorven. Wij hadden geregelde
bijeenkomsten, waar elk op zijne beurt een gerijmd stuk leveren moest,
dat eerst emphasisch gelezen, toegejuichd, maar dan ook zoodanig gelikt
en beschaafd werd, dat het handschrift naauwlijks meer leesbaar was.
Gespierde verzen, gladde verzen, rollende verzen, vloeijende verzen,
was al wat men verlangde; van poëzij had men geen begrip; MILTON,
SHAKESPEAR, SCHILLER, ANTONIDES, VAN HAREN waren monsters,
die men niet noemen mogt; HOOGVLIETS Abraham VOLTAIRES
Henriade de allervolmaaktste Heldendichten, die men wenschen kon, en
de portretten van VAN WINTER en VAN MERKEN versierden de zaal
9
als zinnebeelden van het summum der versmaakkunst.
Een dergelijke passage kan slechts worden begrepen in het licht van de poëticale
veranderingen die zich sinds het overlijden van Uylenbroek in 1808 hadden
voltrokken en die in de literaire wereld rond 1820 tot getwist onder literatoren leidden.
Kennelijk oordeelde Witsen Geysbeek een standpunt noodzakelijk en nam hij niet
alleen afstand van zijn eigen dichterlijke verleden, maar trok hij ook ten strijde tegen
zijn tijdgenoten die rond 1820 verdeeld waren in voor - en tegenstanders van de
10
nog altijd populaire Meijeriaanse en Uylenbroekiaanse poëzie. Die dichtkunst is
ten onrechte als Frans-classicistisch de geschiedenis ingegaan Nederlands-classicistisch zou meer op zijn plaats zijn - maar feit is dat die poëzie
in niets lijkt op de door Witsen Geysbeek geliefde moderne poëzie, waarbij genie
en zelfexpressie voorop stonden in plaats van vaderlandsliefde, moralisme en
11
maatschappelijk nut.
Natuurlijk overdreef Witsen Geysbeek in zijn ijver de kring rond Uylenbroek als
zwaar in de classicistische leer af te schilderen, afkerig van het soort poëzie waarvan
Shakespeare en, van eigen bodem, Van Haren de exponenten waren. Uylenbroek
12
was een van de weinige Shakespeare-vertalers in Nederland en als niet de politieke
omstandigheden op hem hadden gedrukt, had hij ook Onno Zwier van Harens De
Geuzen, in een editie van Bilderdijk, uitgegeven.
Objectiever over Uylenbroek, dankzij een grotere afstand in tijd en een geringere
persoonlijke betrokkenheid, is ‘de beul’ van de negentiende eeuw, Busken Huet. In
een poging iets op te roepen van het achttiende-eeuwse literaire klimaat schetst hij
in een zeventiental pagina's een beeld van de dichterskring rond Uylenbroek. Hoewel
ook Huet Uylenbroek beschrijft als ‘een dichter van den tweeden rang’, is hij voor
een beul bijzonder mild over de kring dichters. Met veel inlevingsvermogen weet
Huet de historische gegevens te integreren in een portret waarbij de rol die
Uylenbroek als uitgever en inspirator moet hebben gespeeld duidelijk wordt. Als
eerste ook beschrijft hij Uylenbroeks uiterlijk: ‘De uitdrukking van zijn gelaat is
gedistingeerd, in den zin der achttiende eeuw, en men beweert dat weinigen op het
13
tooneel beter dan hij den persoon van Lodewijk XV zouden hebben voorgesteld’.
Vervolgens stelt Huet zich voor hoe zo'n bijeenkomst in de boekhandel in de Nes,
hoek Heremietensteeg, er uitgezien zou kunnen hebben. Het is 1794, het land is
verdeeld in patriotten en orangisten en de politieke spanning is om te snijden.
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Aanwezig zijn een aantal patriotse auteurs: Johannes Kinker, Abraham Vereul,
Fokke Simonsz, Abraham Louis de Barbaz, Cornelis Loots en Jan Fredrik Helmers.
Bilderdijk, één van Uylenbroeks beste vrienden en meest productieve dichters,
tevens orangist, is er niet bij. Hij woont in Den Haag en al het contact met de uitgever
gaat per post:
‘Ja, Uylenspiegeltje,’ zegt Fokke [...] ‘je moogt zeggen wat je wilt, die
correspondentie is niet pluis.’ - ‘Op mijn woord,’ antwoordt de
aangevallene, ‘ik heb nog nooit - en dit was waar - met Bilderdijk één
syllabe over politiek gewisseld; noch hij met mij. Ik ben zijn uitgever en
hij vraagt mij nu en dan mijn oordeel, dat is al.’ - ‘Die uitgevers, die
uitgevers,’ zegt Barbaz ‘zien ze kans om twee heeren te dienen, dan laten
ze 't niet na: den Oranje-klant en den Kees. Doch, wacht maar; de
Franschen, als ze komen, zullen u wel mores leeren.’ - ‘Hier aan huis
geen politiek,’ roept Kinker, die weinig op had met Barbaz en reeds het
plan had gevormd om van zeker treurspel, door Barbaz vertaald - Ericia,
of de Vestaalsche Maagd - eerlang eene parodie te schrijven. ‘Ook zegge
niemand kwaad van Bilderdijk; hij is een onverbeterlijke Oranje-klant,
14
maar van litteratuur en poëzie weet hij meer af dan iemand onzer.’
Helemaal naar waarheid is deze passage niet, want Bilderdijk en Uylenbroek hielden
wel degelijk de politiek in het oog in verband met geplande uitgaven van De Geuzen
en Ibn Doreid die Uylenbroek uiteindelijk om politieke redenen niet wenste uit te
geven, maar feit is dat de politiek tot 1795 niet tussen Uylenbroek en Bilderdijk
instond. Rustig en bescheiden, dat is Huets typering van Uylenbroek. Waar de
schrijvers het hoogste woord voeren, daar beperkt de uitgever zich tot het
hoogstnodige commentaar: ‘hij vraagt mij nu en dan mijn oordeel, dat is al’. De lezer
oordele zelf, in het hiernavolgende, over deze typering.

Par penchant & par zêle: Uylenbroek en zijn opgang in de literaire wereld
Uylenbroek was een van die personen die van jongs af aan gegrepen moet zijn
geweest door poëzie. Het lijkt niet waarschijnlijk dat die passie hem van huis uit is
meegegeven. Uylenbroek, geboren op 7 december 1748 te Amsterdam, was
afkomstig uit een eenvoudig middenstandsgezin; zijn ouders hadden een kleine
hoedenwinkel en als zijn vader niet vroeg was gestorven, had de jonge Uylenbroek
de winkel waarschijnlijk overgenomen. Nu wordt hij kostwinner en belandt hij, na
15
slechts de Amsterdamse stadsschool bezocht te hebben, op kantoor. Vermoedelijk
is Uylenbroek daar begonnen met het schrijven van gedichten. Hij leerde er in ieder
geval Otto Hoffham (1744-1799) kennen, door Komrij getypeerd als een van ‘de
16
belangrijkste en zeker de bijzonderste van onze schrijvers in de achttiende eeuw’.
Hoffham zal Uylenbroeks grootste inspirator en belangrijkste beoordelaar zijn. Via
zijn literaire contacten maakte Uylenbroek kennis met het Amsterdamse literaire
wereldje.
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Een' HOFFHAM, die me in lust ter dichtkunst wist te ontvonken,
17
En mynen roem bedoelde, in steê van eigen eer!

Wie zich vervolgens over Uylenbroek ontfermde - de Amsterdamse uitgevers Pieter
Meijer, David Klippink en Izaak Duim komen allen in aanmerking - blijft enigszins
duister. Volgens Klijn kwam Uylenbroek als eerste met Klippink in contact en trof
18
hij in diens huis ‘de beste vernuften van die tijd’. Ook Meijer wordt genoemd als
19
een van de personen die Uylenbroek al vroeg in de dichtkunst onderrichtte.
Vast staat dat het schouwburguitgever Izaak Duim was die Uylenbroek als eerste
de kans gaf te publiceren. Het ging om twee gedichten bij Zoroaster (1768), een
door Duim uitgegeven treurspel van Johannes Nomsz, een van de meest
veelbelovende toneelschrijvers op dat moment. Onder de zinspreuk ‘Par penchant
& par zêle’ schreef Uylenbroek een sonnet ‘Op de tytelprint’. Laatste versregels: ô
Zeldzaam stuk, in 't brein eens Amstelaars geboren! / Och! mogt uw Zedenleer der
menschen hart bekoren! / Dan wierd de reine Deugd alom elks hoogste goed!’. Het
tweede gedicht heette eenvoudig ‘Op het treurspel Zoroaster door den heere J.
20
Nomsz’ en was een lofdicht op de dichterlijke verdiensten van Nomsz.
Een ontmoeting met de bewonderde Nomsz bleef niet lang uit: ‘Een voordeel dat
myne kunstliefde niet weinig ontvonkte, en welks waarde ik in latere tyden best heb
21
leeren kennen’, aldus Uylenbroek. Nomsz, die in Uylenbroek dichterlijk talent meent
22
te herkennen, neemt de twintigjarige onder zijn hoede. In een dichterlijke brief uit
1768 spoort hij Uylenbroek aan om door te gaan met schrijven. Kennelijk reagerend
op een door Uylenbroek geschreven dichtstuk waarin deze klaagt over het slechte
dichtklimaat in Nederland, stelt Nomsz dat de klacht niet ongegrond is, maar hem
23
niet verder zal helpen.
Was het Nomsz die Uylenbroek aanraadde zich te oefenen in de kunst door
toneelstukken te vertalen? In ieder geval niet gehinderd door bescheidenheid neemt
de jonge dichter zich voor een Frans meesterwerk, Racines Phèdre, te vertalen in
het Nederlands. Fedra (1770) verschijnt twee jaar later bij David Klippink. Het debuut
werd niet geschreven voor de roem, maar slechts uit ‘een zuivre zucht tot vordring
in de Kunst’, aldus Uylenbroeks ‘Toewying aan de kundige oefenaren der
Nederduitsche dichtkunst’. Dat die ‘kundige oefenaren’ niet geacht werden enige
kritiek uit te oefenen op het vertaalde blijkt uit Uylenbroeks reactie op een hem
24
onwelgevallige recensie in de Vaderlandsche Letter-oefeningen uit 1771. De
anonieme recensent was lovend over Uylenbroeks werk maar plaatste niettemin
enkele kanttekeningen bij een paar uitdrukkingen. Uylenbroek reageerde als door
een wesp gestoken met Brief aan den beoordeelaar van Fedra (1771), een pamflet
van 15 pagina's, uitgegeven door Klippink. Als dilettant voelde Uylenbroek zich
kwetsbaarder dan wie dan ook:

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

50
Vooraf moet ik u echter bekendmaken, dat myne omstandigheid in de
waereld my niet toelaat my veel op de Filosofie toe te leggen; ik heb in
myn vaderland dat geluk noch niet verkregen, dat (buiten eenige
kunstvrinden, met wie ik de eer heb gemeenzaam te verkeeren) men zich
myner veel heeft bekommert. Ik moet in ledige tusschenuren mynen
dichtlust boeten, en gebruik dus alle mogelyke omzigtigheid in het
schryven. Ik denk dat mij deze bekendtenis meerder eer aandoet, dan,
25
gelyk velen doen, my voor een' in alles verlichten geest op te geven’.
In het vervolg van zijn brief zou Uylenbroek zijn nederige toon laten varen en de
recensent beschuldigen van onachtzaamheid. Het moet de leeftijd van de dichter
zijn geweest, hij was drieëntwintig, gecombineerd met hooggespannen verwachtingen
over de ontvangst van zijn eerste vertaling, die hem alle redelijkheid uit het oog
deden verliezen. Bilderdijk, met wie Uylenbroek dan al bevriend is, schrijft niet te
kunnen begrijpen wat Uylenbroek dreef zijn pamflet te publiceren en veronderstelt
dat dit gebeurde in een vlaag van ‘Poëtische verrukking’.
Eer dit uw tegenschrift gepubliceerd was, hield men u voor eenen
verstandigen, kundigen, en achtenswaardigen jongeling; van wien men
reden had de vleiende hoop te koesteren, dat hij te eeniger tijd bij de
beste dichters onzer Eeuwe te tellen zou zijn
Nu, aldus Bilderdijk, zal men al snel het tegenovergestelde denken en de vertaler
beschuldigen van arrogantie. Wie Bilderdijks uitgebreide commentaar leest op
26
Uylenbroeks Brief kan niet anders dan Bilderdijk gelijk geven. Ook Uylenbroek
moet hebben ingezien een fout te hebben begaan. Nooit meer zou hij een dergelijk
schotschrift publiceren, ook niet toen in later jaren zijn Kleine dichterlijke
handschriften het mikpunt van echte spot werden. Groot moet niettemin Uylenbroeks
triomf zijn geweest toen de Amsterdamse schouwburg hem vroeg zijn Fedra op de
27
planken te mogen brengen. Dit was niet in 1772, zoals doorgaans wordt beweerd,
maar in 1775, blijkens onder meer een brief van Hoffham uit dat jaar:
Voor allen dingen wensch ik U geluk met het blinkend lot van Uwe Fedra!
Ik heb een gunstig vooröordeel voor de bestierders van den schouwburg
opgevat, door het zo minzaam ontvangen dier schoone op hun tooneel;
en ik deel waarachtig in het genoegen, in de eer, en in het voordeel, die
U daaruit toevloeijen! - De gantsche gebeurtenis moet U dies te meer
streelen, daar Gy Uw stuk den regenten niet hebt aangeboden. Ongetwyfeld is het vóór den ontvangst deezes [Hoffhams brief] reeds ten
28
tooneele gevoerd.
Fedra werd opgevoerd op 27 april, 1 en 3 mei 1775, een gebeurtenis waarvan
Uylenbroek dusdanig onder de indruk was, dat hij er enkele lofdichten op de
29
hoofdrolspelers aan wijdde.
Zo begon zeven jaar na zijn debuut het balletje te rollen en vestigde Uylenbroek
zijn reputatie als vertaler en dichter. Op zijn naam stonden toen, behalve Fedra, het
treurspel Esther (1771, uitgegeven door David Klippink), eveneens een vertaling
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van Racine, en een aantal dichterlijke brieven, gepubliceerd in tijdschriften als
Meijers Rhapsodist en Algemeene Oefenschoole. Een gerenommeerd dichter als
Frans van Steenwijk raadt Uylenbroek aan om zich nu op het verhevenste genre,
30
het heldendicht, toe te leggen.
Maar liever oefende Uylenbroek zich in het schrijven van proza, met name in
wijsgerige, zedenkundige vertogen. Zijn mentor op dit gebied is Otto C.F. Hoffham,
geboren in Duitsland, getogen in Nederland, en in 1773 teruggekeerd naar Duitsland,
waardoor hij gedwongen was zijn ideeën briefsgewijs voor te leggen aan Uylenbroek.
Zoals het plan om samen een nieuw spectatoriaal tijdschrift te starten onder de
naam De Kosmopoliet. Uylenbroek, die er wel brood in ziet, schrijft vanaf dat moment
vertogen, waarvan hij er in 1774 vier ter beoordeling naar Hoffham opstuurt:
Uwe laatstgezondene vier vertoogen zyn, myns oordeels, beter dan alle
die ik voorheen nog van U heb geleezen: de daarïn verhandelde
onderwerpen zyn grondig en juist betoogd, en daarïn heerscht een
eigenaartige philosoophsche [!] toon. Alleenlyk, dunkt my, verraad Gy
daarïn (en vooräl in het vertoog over het welbestieren der tong) te merklyk
Uwen lieveling Wolff; ja het komt my vóór, dat Gy zelfs veelen zyner
gedachten hebt uitgeschreven: ze zyn niet genoeg in Uw eigen herssens
gedisteleerd.
Ook meent Hoffham dat Uylenbroeks stijl als Kosmopoliet nog te wensen overlaat:
‘ik heb gewenscht dat die levendiger en bevalliger ware: dit gebrek kan niet anders
hersteld worden dan door het vlytig leezen van werken van smaak, vooräl van den
31
spectators’. De Kosmopoliet zal pas verschijnen in 1776/1777. Uylenbroek heeft
dan aan zijn curriculum toegevoegd Romeo en Julia (1775) toneelspel, uitgegeven
door Pieter Meijer, en het op verzoek van het schouwburgbestuur vertaalde De
32
Smirnsche Koopman (1775) zangspel, uitgegeven door Izaak Duim. Aan deze
toneelvertalingen ontleende Uylenbroek de meeste status. Sinds het succes van
Fedra werd Uylenbroek door het schouwburgbestuur serieus genomen. In 1777
krijgt hij een nieuwe opdracht. Op de schouwburgaffiches voor dit oorspronkelijk
Franse stuk van De Champfort, Wilhelmina van Blondheim (1777), prijkt Uylenbroeks
33
naam nu in grote letters. Dat Uylenbroek niettemin open bleef staan voor kritiek,
daar waarschijnlijk zelf om vroeg, blijkt uit een brief die Juliana Cornelia de Lannoy
hem op 10 februari 1780 stuurde. De beroemde schrijfster van treurspelen heeft
haar blik laten gaan over Uylenbroeks vertaling van Voltaires Merope (1779) en
geeft in een bijlage van maar liefst 11 kantjes per pagina uitvoerig commentaar. De
freule heeft lof voor het werk, maar signaleert ook een aantal ongerechtigheden: ‘ik
vind ook eenen reeks vaerzen waar in de constructie vry gedrongen is op eenige
weinige plaatsen een halven regel die enkel dient om de plaats te vullen, ik vind
wat den styl betreft eenige uitdrukkingen die niet edel genoeg zyn voor het
34
treurtoneel.’
Niettemin is rond 1779, Uylenbroek is eenendertig, zijn reputatie als literator
definitief gevestigd en wordt hij door de belangrijkste uitgevers van Nederlandse en
Nederlandstalige literatuur, Klippink, Meijer en Duim, uitgegeven. Belangrijker
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is dat Uylenbroek inmiddels zélf is begonnen zich te vormen tot uitgever. Deze
tweede carrière moet voor de buitenwereld in eerste instantie onzichtbaar zijn
35
gebleven. Toch, als David Klippink in 1774 sterft, wordt diens plaats zo goed als
overgenomen door Uylenbroek. De dichter en vertaler moet vanaf het begin een
bijzondere belangstelling hebben gehad voor Klippink, niet alleen vanwege de
literaire contacten, maar ook vanwege diens vrouw, Anna Catharina Soorbeek. Was
het liefde op het eerste gezicht, koele berekening, of simpelweg een samenloop
van omstandigheden? In ieder geval voelt Uylenbroek zich verplicht om de weduwe
Soorbeek na het overlijden van haar man te helpen met het schrijven en versturen
van de overlijdensberichten. Tot grote verbazing van Otto Hoffham:
De goede Klippink is dan dood! - Die tyding was my in de daad zeer
onverwacht. Ik ontving den brief van zyn weduwe, schoon laater afgegaan
dan Uw schryven, echter veertien dagen voor Uwen brief; en ik kon my
toen niet begrypen, dat Gy tyd had om rouwbrieven optestellen, intevullen,
etc?: en niet om weinig letters aan my te schryven: maar toen ik in
Potsdam kwam vond ik het raadsel opgelost. - Wees zo goed, myn vriend,
en condoleer juffrouw Klippink uit myn' naam; ik heb waarlyk geen' tyd
om haar te antwoorden, en ook zal zy op de Etiquette wel zo naauw niet
36
zien. Houd zy den boekwinkel aan?
Die laatste vraag kan bevestigend worden beantwoord. Eerst wordt de boekhandel
onder de naam ‘wed. David Klippink’ voortgezet, vanaf 1779 onder de naam ‘De
erven Klippink’. Naar alle waarschijnlijk assisteert Uylenbroek Soorbeek al vanaf
1774. Zijn status als boekhandelaar wordt echter pas officieel bekrachtigd als het
37
paar vijf jaar na de dood van Klippink, op 26 februari 1779 trouwt. Uylenbroek is
dan niet alleen een vrouw en een boekhandel rijker, maar ook een achtjarig
38
stiefdochtertje. De naamsverandering van ‘wed. David Klippink’ in ‘De erven
Klippink’ in 1779 wijst erop dat ergens in de archieven een notariële acte ligt waarin
Uylenbroek als hoofdverantwoordelijke van de boekhandel wordt aangewezen.

De Kosmopoliet
Het grootste project waarmee Uylenbroek zichzelf en de weduwe tussen 1775 en
1777 werk verschaft, is de uitgave van De Kosmopoliet of Waereldburger, een nieuw
tijdschrift naar het genoemde ontwerp van Otto Hoffham. In 1775 is er voldoende
kopij en het eerste nummer kan de lezer op 1 januari 1776 afhalen in de boekhandel
van wijlen Klippink. Precies twee jaar lang komt De Kosmopoliet op maandag uit,
tot op 29 december 1777 het laatste nummer van de pers rolt. Voor het produceren
van het tijdschrift heeft Uylenbroek voor het eerst een netwerk van schrijvers
ingeschakeld. Naast de belangrijkste redacteur, Hoffham, is dat Uylenbroek zelf en
vermoedelijk werkten ook Izaak de Clercq, Johannes Nomsz en Jan Boomhuys
39
mee aan het tijdschrift.
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De Kosmopoliet presenteert zichzelf als een ‘zedekundig blaadje’, geschreven door
een ‘nog jong’ persoon, niettemin een wereldburger, met een grote behoefte zijn
40
lezers te vormen ‘tot menschlievende en vernuftige Kosmopolieten’. Ironie en
moralisme zijn de wapens van dit nieuwe tijdschrift, dat, net als de meeste andere
spectators, een speciale belangstelling aan de dag legt voor het populaire
achttiende-eeuwse fenomeen ‘genootschap’. Daarmee sluit De Kosmopoliet niet
alleen aan bij een handige achttiende-eeuwse vertelconstructie, maar is het ook
kind van zijn tijd, een sociaal persoon, die dankzij het toeval en een goed stel oren
in het café op enige van zijn correspondenten stuit. Voordat de lezer het weet, is,
in het vijftiende nummer, 8 april 1776, het correspondentengezelschap uitgegroeid
tot een heus genootschap, bestaande uit zeven personen. Zo gaat dat in de
achttiende eeuw.
Net zoals al die andere lidmaatschappen die zich vervolgens aandienen en die
De Kosmopoliet moeilijk kan weigeren. In 1776 treedt het tijdschrift toe tot het
genootschap der beuzelaars en dat der vrije koks. Het laatste lidmaatschap is
41
aanleiding tot een parodie op de vele vrijmetselaarsloges in het land. In het eerste
houdt men zich bezig met beuzelen. Nog een jaar later wordt De Kosmopoliet lid
van het genootschap der ‘Kunstkuurmaakers’, dat als doelstelling heeft ‘vreemd en
zonderling te weezen’ en zich daarom oefent in ‘kunstkuuren’, dat wil zeggen in
‘zekere vreemde gebaarden en grimatsen, die elk lid voor zichzelf verkiest, en dit
42
brengen wy tot eene uitgebreide kunst’. In het tweede deel komen ten slotte ook
nog het genootschap der paruiken en het genootschap der drie letteren langs.
De namen van deze genootschappen spreken boekdelen; geen van de
lidmaatschappen maakt De Kosmopoliet tot een kosmopolitisch persoon. En, hoe
maatschappijkritisch ook, ook de overige bijdragen in het tijdschrift, alle ironie,
parodie en leesbaarheid ten spijt, wekken niet bepaald de indruk van een flitsend
wereldburgerschap. Daarvoor is de thematiek van de stukken te Nederlands, te
gematigd verlicht, om in historiografische termen te spreken. De redacteuren prediken
verlichte deugden als matigheid, redelijkheid en zedelijkheid. Optimisme behoort
daar ook toe, dus bij rampspoeden niet bij de pakken neer zitten, maar doorgaan
en vooral niet het vertrouwen in Gods goedheid verliezen.
Toch ontkomen de auteurs soms niet aan pessimisme, bijvoorbeeld als het gaat
om het lot van de literatuur in Nederland. In het tweede deel, nummer 91 van 22
september 1777, vinden we een betoog ‘Over de averechtse verachting der vrye
kunsten, vooral der poëzy’. Eerder al schreef De Kosmopoliet: ‘Mooglyk is 'er geen
land daar de dichtkunst meer beoefend word dan in het onze, terwyl 'er tevens geen
43
land is daar de dichters minder voordeel genieten dan in Neêrland.’
En dat menig betoog dat als een algemene en abstracte zedenles werd
gepresenteerd, actueler en persoonlijker was dan men op grond van het onderwerp
zou vermoeden, kon alleen de ingewijde weten. Zo kan een op 1 april 1776
gepubliceerd betoog tegen gedwongen huwelijken niet anders dan verwijzen naar
de familieproblematiek waarin de oudste zoon van collega-uitgever Pieter Meijer
op dat moment verwikkeld is. Al maanden is Cornelis Meijer in gevecht met zijn
vader die zijn voor-
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genomen huwelijk dwarsboomt. ‘De huwlyksdwang, uit wat hoofde die ook ontstaa,
is altoos een bewys van de onrechtvaardigheid en dwaasheid der ouders’, schrijft
44
De Kosmopoliet verontwaardigd. Zeven weken later, op 20 mei 1776, duikt het
thema opnieuw op, in een dichterlijke bijdrage van Uylenbroek. Cornelis Meijer is
inmiddels met zijn geliefde uitgeweken naar het buitenland, hetgeen Uylenbroeks
dichtader doet vloeien en een geheel nummer van De Kosmopoliet oplevert in de
vorm van een dichterlijke brief. In ‘Reinhart aan Karel’ roept Uylenbroek het verdriet
op dat zoon Reinhart voelt, nadat zijn vader Karel hem verstoot omdat hij, tegen
diens wil, getrouwd is met het meisje waarop hij verliefd is. Goede gelegenheid om
het katholieke Frankrijk, waarnaar het paar is gevlucht, een veeg uit de pan te geven:
Een beedlend protestant vind zeldzaam mededoogen
45
In 't land waar 't Roomsch geloof en vorst en volk gebied.

Maar Reinhart en zijn Lucinde weten te overleven, ondanks het feit dat Reinhart op
het platteland moet werken bij een boer en ondanks de geboorte van een zoon.
Gewetenswroeging hebben ze niet, noch verwijten ze God hun ongeluk. Grootmoedig
steekt Reinhart de hand in eigen boezem. Ziehier de inzichten van een verlichte
opvoeding:
Een Leibnitz, Pope of Wolf, dien gy my leerde minnen,
Heeft my te veel verlicht, myn hart te wel bestierd,
Dan dat myn deerlyk lot, zo yslyk voor de zinnen,
Door my, te roekeloos, aan God verweten wierd.
46
Wy noemen 'ons de bron van alle onze ongelukken

Uylenbroek en het sociëteitsleven
De Kosmopoliet draagt bepaald een dubbele boodschap uit als het gaat om het
achttiende-eeuwse genootschapsleven. Enerzijds is dat een lachwekkend
verschijnsel, want gewijd aan gebeuzel, anderzijds openen de genootschappen
deuren die anders gesloten blijven. Zo kan men lezen dat een beginnend schrijver
alleen maar kan dromen van een lidmaatschap: ‘maar langs wat wegen zal een
nederig weeklyksch schryver, die alleen een weinig zedekunde verstaat, tot die eere
47
geraaken?’ Hoewel ook hier de zelfspot om de hoek kijkt, geeft het opnieuw de
situatie weer. Genootschappen waren verleidelijke instanties, omgeven door een
zeker aura van macht en status, maar daardoor ook dankbare objecten om tegenaan
te schoppen, te parodiëren en de leden ervan, vertegenwoordigers van het culturele
establishment, te kijk te zetten, zeker als je zelf een buitenstaander was of een
nobody met weinig geld.
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Nu was iemand als Uylenbroek dankzij zijn toneelvertalingen niet helemaal een
nobody. In de negen jaar tussen de publicatie van Fedra en het huwelijk met de
weduwe Klippink was hij erin geslaagd zich literair te vormen, een dichterlijk netwerk
en een betrouwbare reputatie op te bouwen. Toch begon zijn maatschappelijke
opwaardering pas ná zijn huwelijk met de weduwe. Vanaf 1779 was hij niet meer
de vertaler en dichter Uylenbroek, maar was hij in het bezit van een boekhandel en
uitgeverij, ééntje met een goede reputatie nog ook. Het maakte hem tot een
respectabel burger. In dat jaar, 1779, zien we hem dan ook toetreden tot het
departement letterkunde van de prestigieuze Amsterdamse maatschappij ‘Felix
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Meritis’. Dat Uylenbroek binnenkwam in dit ‘Felix Meritis’ met zijn strenge
ballotageregels, hoge contributiegelden en bijbehorend elitair publiek was niet in
de laatste plaats te danken aan het feit dat hij een innemende persoon moet zijn
geweest, integer, overtuigd van de idealen van de verlichting en bovenal zeer
godvruchtig.
Dat laatste was in het genootschappelijke letterkundige leven niet alleen een
aanbeveling, maar zelfs voorwaarde, aangezien de wetten van ‘Felix Meritis’
49
bepaalden dat de leden christelijk moesten zijn. Uylenbroek liet daarover geen
twijfel bestaan. Zijn eerste lezing staat op 23 februari 1780 genotuleerd als ‘God,
als onze weldoener beschouwd’. Op 7 februari 1781 heet zijn bijdrage in de notulen
‘de liefde voor het opperwezen’. Pas daarna stapte de uitgever over op onderwerpen
die aansloten bij zijn beroep en liefhebberij, de dichtkunst. Tussen 1781 en 1785
sprak hij vier maal over de eisen waaraan dichter en dichtkunst moeten voldoen.
Blijkens de summiere aantekeningen in de notulen pleitte Uylenbroek in deze verloren
gegane lezingen voor onopgesmukte, eenvoudige poëzie, naar waarheid en met
50
smaak verhandeld, het soort poëzie dat hij zelf schreef, type ‘Reinhart aan Karel’.
In later jaren drukte Uylenbroek de officiële stukken - wetten, feestzangen,
redevoeringen - van het genootschap.
Wie eenmaal het lidmaatschap van één gezaghebbend gezelschap had weten
te veroveren, hoefde niet lang te wachten op uitnodigingen van andere verenigingen.
Om onbekende redenen weigerde Uylenbroek in 1782 het honorair lidmaatschap
51
van het Leidse dichtgenootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkreegen’. Te ver
weg? Of niet meer noodzakelijk voor zijn status en de vorming van zijn fonds? Had
Uylenbroek bovendien inmiddels niet zelf een soort genootschap van letterkundigen
om zich heen verzameld? Na de dood van Pieter Meijer in 1781 nam Uylenbroek
diens rol als dichtpaus over. Beroemdheden als Lucretia Wilhelmina van Merken
en haar man Nicolaas Simon van Winter, die voorheen door Meijer werden
uitgegeven, kwamen als vanzelfsprekend bij Uylenbroek terecht. Dat leverde
overigens onmiddellijk problemen op, omdat uitgever Gerrit Warnars, zaakwaarnemer
van de Erven Meijer, recht meende te hebben op het lucratieve werk van Van Merken
52
en Van Winter.
Feit was inderdaad dat Uylenbroeks boekwinkel uitgroeide tot het nieuwe trefpunt
voor schrijvers. Het was een van de weinige plaatsen in Amsterdam waar schrijvers
elkaar informeel konden ontmoeten, aangezien het departement letterkunde
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van ‘Felix Meritis’ en een algemeen genootschap als ‘Concordia et Libertate’ bestemd
waren voor de happy few en bovendien slechts in de wintermaanden vergaderden.
Bij Uylenbroek kon men het hele jaar door binnenlopen, wat geregeld aanleiding
was tot verrassingen. De overlevering wil dat twee grootheden als Tollens en Helmers
53
elkaar pas leerden kennen in de boekwinkel van Uylenbroek. Ook toen Amsterdam
in 1783 een echt groot dichtgenootschap kreeg, het ‘Amsteldamsch dicht- en
letteroefenend genootschap wij streven naar de volmaaktheid’, waarmee
ontegenzeggelijk een culturele leemte werd gevuld, bleef Uylenbroeks boekwinkel
de plaats waar loslopende dichters en schrijvers elkaar dagelijks troffen.
Toen het Amsterdamse dichtgenootschap in 1800 fuseerde met enkele andere
genootschappen in het land en daardoor zijn dichtgenootschappelijk karakter verloor,
ging Uylenbroek onmiddellijk over tot actie. Samen met Witsen Geysbeek richtte hij
in 1801 een nieuw dichtgenootschap op. Het kreeg de naam ‘Kunst door vrindschap
54
volmaakter’ en streefde de ‘instandhouding der Nederduitsche dichtkunst’ na.
Afgaande op het weinige dat er bekend is over dit gezelschap moet het tamelijk
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informeel zijn geweest. Het schreef geen prijsvragen uit, verhandelingen en
redevoeringen werden er vermoedelijk niet gehouden. Alles draaide er om het
publiceren van poëzie die in een reeks Dichtvruchten (1802/3-1810) de lezers ter
hand kwam. Opvallend veel leden rekruteerde Uylenbroek uit zijn geliefde ‘Felix
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Meritis’. Ook vertoonde de reeks Dichtvruchten zoveel overeenkomsten met de
Kleine dichterlijke handschriften, eveneens een belangrijke reeks poëzie door
Uylenbroek uitgegeven, waarover in het tweede deel van dit artikel meer, dat toen
de laatste reeks met de dood van Uylenbroek ophield te verschijnen, dichters werd
aangeraden hun gedichten voortaan in de Dichtvruchten te plaatsen. Dat zou door
de loop van de geschiedenis jammerlijk worden verijdeld. Onder druk van de politieke
57
omstandigheden lieten ook de Dichtvruchten het leven.
Nog enige andere dichtkringen vormden zich rond Uylenbroek, zoals het literaire
genootschap ‘Proficit & Delectat’, waarvan ene Benjamin Trakranen in 1795 melding
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maakte. Uylenbroek zelf noemt nog een ‘dichterlyk genootschap’ zonder naam
waarvan hijzelf, De Clercq, Cornelis Loots (1764-1834), Ambrosius Justus Zubli
(1751-1820), Jan Gerard Doornik (ca. 1765-1807), Abraham Vereul (1770-1817)
en Jan Fredrik Helmers (1767-1813) deel uitmaakten. De bovengenoemde Trakranen
59
wordt niet vermeld, waardoor het om een ander genootschap lijkt te gaan.
Ten slotte maakte Uylenbroek ook deel uit van de Amsterdamse vrijmetselarij.
We vinden hem in de loge ‘La Charité’. Onduidelijk is of de uitgever ten tijde van
het verschijnen van de essays over de vrije koks in De Kosmopoliet al lid was. Zeker
was hij niet de auteur van de stukken die qua stijl te veel afwijken van zijn overig
werk. Meer in aanmerking komt Henri Jean Roullaud, bekend Amsterdams
letterkundige, sinds 1755 lid van de loge en begenadigd met een ironische schrijfstijl.
Bij de dood van Roullaud in 1790 is het Uylenbroek die hem in de loge herdenkt:
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Weent, broeders! weent; laat vry een' treurgalm hooren:
En zwaar verlies eischt billyk zwaren rouw:
R.....D, de vreugd van onze tempelkoren,
60
De sterkste zuil van ons gewyd gebouw;
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Liefde tussen gevoel en verstand
*
Arthur Japins Een schitterend gebrek
Liedeke Plate
Een schitterend gebrek (2003) van Arthur Japin is het verhaal van Lucia, de eerste
grote liefde van de befaamde achttiende-eeuwse rokkenjager Giacomo Casanova
(1725-1798). Casanova, die in de populaire verbeelding bekendstaat als een
avonturier en een vrouwenversierder, schreef zijn avonturen op in zijn mémoires,
Histoire de ma vie, en liet daarmee de wereld een gedetailleerd beeld van het
de
1
Europese hofleven in de 18 eeuw na. Voor zijn roman gebruikt Japin een gegeven
2
uit Casanova's mémoires. Zoals Japin in zijn nawoord toelicht, noemt Casanova
3
Lucia ‘als een van de twee enige vrouwen die hij onrecht heeft gedaan’. In Histoire
de ma vie verhaalt Casanova eerst ‘over hun ontmoeting, zijn gevoelens en haar
verraad in Pasiano, later over de schok haar terug te vinden in een Amsterdams
bordeel, niet alleen ronduit lelijk geworden, maar weerzinwekkend’ (237). De
gecursiveerde woorden, typografisch gemarkeerd als afwijkend, duiden op een
citaat: ‘lelijk en weerzinwekkend geworden’, lezen we in de door Japin gebruikte
4
Nederlandse vertaling van Theo Kars (Casanova, 1994: 183; Japin, 2003: 238).
De benadrukte woorden zijn echter niet alleen vreemd omdat ze van een ander zijn;
ze vormen ook een enigma omdat ze in Casanova's tekst ongemotiveerd blijven.
Zoals Japin schrijft: ‘Hoe zij daar is gekomen en waarom zij indertijd haar geluk
heeft opgegeven, vraagt hij zich nauwelijks af’ (237).
In Casanova's verslag van de gebeurtenissen, liep hij toevallig een Amsterdams
bordeel binnen. Daar werd hij voorgesteld aan een landgenote die hij als Lucia
herkent:
Je ne saurais exprimer le sentiment que j'éprouvais. Je me gardai bien
de me faire connaître, et je fis effort pour conserver mon air d'indifférence.
La débauche beaucoup plus que l'âge avait flétri sa figure en détruit ses
attraits. Lucie, la tendre, la jolie, l'innocente en naïve Lucie que j'avais
tant aimée, que j'avais respectée par sentiment, devenue laide, dégoûtante
et entremetteuse dans un lieu de prostitution! Cette idée était affreuse.
(Casanova, 1959: 163)
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- ik was onthutst, ik bekeek haar aandachtig en herkende Lucia uit
Pasiano, maar ik hoedde mij er wel voor mijn onverschillige toon te laten
varen. Veel meer nog dan de tijd had het losbandige leven haar gezicht
en al haar bekoorlijkheden gesloopt. Lucia, de lieve, aantrekkelijke,
onschuldige Lucia, van wie ik zoveel had gehouden, en die ik uit
genegenheid had ontzien, nu in deze omstandigheden, lelijk en
weerzinwekkend geworden, in een bordeel in Amsterdam! (Casanova,
1994: 182-83)
Casanova's vertelling richt zich op zijn gevoelens bij het weerzien van zijn jeugdliefde.
De focalisatie ligt vrijwel helemaal bij hem; inzicht in de gevoelens of de
gedachtegang van Lucia krijgt de lezer niet, behalve als projectie van die van
Casanova. In Casanova's (Franse) tekst drinkt Lucia ‘als een matroos’ (comme un
matelot). Ze lijkt daarom geen belangstelling te hebben voor haar klant en Casanova
verlaat het bordeel zonder dat zij doorheeft wie hij is. Wanneer ze wat wisselgeld
in de hand gedrukt krijgt is ze schijnbaar zo dankbaar, dat ze Casanova probeert
te omhelzen: ‘Pénétrée de reconnaissance’ is Casanova's verwoording en
interpretatie van haar reactie op zijn gulle gift (Casanova, 1959: 163; deze woorden
en de perspectiefwisseling die ze inhouden zijn onvertaald gelaten in de Nederlandse
tekst).
In tegenstelling tot wat Casanova in zijn levensgeschiedenis doet, geeft Japin
juist Lucia's perspectief weer. Een schitterend gebrek ontstaat in dialoog met de
woorden van een ander. Lucia's levensverhaal formuleert een antwoord op het
mysterie dat gevormd wordt door haar verschijning in het Amsterdams bordeel. In
het lezen dat tot de productie van een nieuwe tekst leidt, doet Japin feitelijk niet veel
meer dan wat de Russische Formalisten ‘het motiveren van het motief’ noemden
(Eichenbaum, 1926; Tomashevsky, 1925): een reden geven voor Lucia's
onooglijkheid, een causaal verband leggen tussen gevolg en oorzaak. De vragen
die Casanova niet stelt, zijn de vragen waarmee Japin aan de slag gaat. Hoe is
Lucia in een Amsterdams bordeel gekomen? Waarom heeft zij indertijd haar geluk
opgegeven? En wat heeft haar levensloop te maken met haar uiterlijke verschijning,
‘niet alleen ronduit lelijk, maar weerzinwekkend’? Om dit te weten te komen en
antwoord te krijgen op de vragen die het weerzien van Lucia in Casanova's tekst
oproepen, kruipt Japin als het ware in de huid van Lucia, en vertelt haar verhaal
vanuit haar perspectief. ‘Dit is mijn leven. Zo is het gelopen,’ laat hij haar zeggen
tegen het einde van een roman die zich, net als de autobiografie van Casanova,
voordoet als een ‘histoire de ma vie’ (183). In Een schitterend gebrek vertelt Lucia
het verhaal van haar leven, een verhaal waarvan zij zegt, ‘Het schetst meer een
portret van de tijd en de omstandigheden waarin ik mij staande moest houden dan
van mijzelf’ (175).

I. Een sluier van woorden
Haar verhaal vertelt Lucia niet simpelweg van het begin tot het einde. Ze begint
ergens in het midden van de zaak, in media res. De chronologie houdt ze niet aan.
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Ze geeft haar geheimen niet meteen prijs, maar als een Salomé voor koning
Herodias, doet zij een ingewikkelde narratieve dans waarbij ze langzaam de ene
sluier na de andere sluier oplift. Het effect hiervan is als dat van de voile die Lucia
draagt: het doet hunkeren naar wat er onthouden wordt. Verhaaltechnisch gesproken
is Lucia's relaas dan ook hetzelfde als haar gesluierd gezicht. Een roman bestaat
nu eenmaal uitsluitend uit woorden, en we zien Lucia enkel door de sluier van
woorden die haar gestalte geven. Daarbij functioneert de tekst ook nog eens als
Lucia's sluier omdat het de spanning erin houdt, het verlangen van de lezer om door
te lezen, meer te weten te komen, aanwakkert. Het narratieve verlangen van de
lezer wordt voortgedreven door het complexe spel van onthulling en onthouding
van de tekst. Dit is niet toevallig: het woord ‘tekst’ is afkomstig van het Latijnse
5
textere, dat ‘weven’ betekent. Een tekst is een weefsel, de verwantschap tussen
tekst en textiel is niet alleen beeldspraak, maar berust ook op etymologie. Maar de
belangrijkste manier waarop het weefsel van de tekst als de voile van Lucia fungeert,
is dat Lucia zich erdoor kan voordoen zoals ze dat zelf wil. Als de verteller van Een
schitterend gebrek spint Lucia haar eigen verhaal zoals ze haar voiles uitzoekt, om
bepaalde effecten te sorteren. Daarmee verschuilt ze zich niet zozeer, maar geeft
ze vorm aan zichzelf en aan de wereld. In het eerste hoofdstuk legt ze uit dat ze
gewend was zich door de ogen van anderen te zien: ‘Uit hun blikken maakte ik op
wie ik was’, zegt ze (20). Door haar gezicht te bedekken, schrijft ze, ‘ervoer ik een
vrijheid die ik mij alleen uit mijn vroegste jeugd herinnerde’ (20). Pas toen ze een
sluier ging dragen, kon ze zich van dit beeld van zichzelf bevrijden: ‘Eindelijk zag
ik mijzelf niet langer door vreemde ogen’ (204). Met andere woorden, het weefsel
bevrijdt haar van de blik van de ander en gunt haar een eigen visie en perspectief.
Dit is precies wat Een schitterend gebrek als tekst ook doet: door als het ware tussen
de regels van Casanova's tekst te schrijven en het verhaal dat blanco was gebleven
in te vullen, bevrijdt Japin Casanova's eerste liefde van diens visie op haar, en geeft
haar een eigen perspectief op haar levensverhaal. Zo krijgt Lucia een eigen bestaan,
los van haar vermelding in Casanova's memoires. Lucia schrijft:
Er wordt mij wel vaker verweten dat ik mezelf achter mijn voile verstop,
maar het tegendeel is waar.
Ik verstop de wereld.
Ik heb een sluier voor haar neergelaten.
Door die waas van kant en zijde oogt zij veel zachter. (21)
In de Romantische (en neo-Romantische) poëtica's is de taak van de literatuur wel
eens beschreven als het oplichten van de voile van de verhulde schoonheid van de
wereld. ‘Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar
objects be as if they were not familiar’, schrijft de Engelse dichter Percy Shelley in
‘A Defence of Poetry’ (1821). Voor de Russische Formalisten is ‘vreemdmaken’
(ostranenie) dan ook de belangrijkste kunstgreep. ‘Vreemdmaking’ is het artistieke
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proces waardoor waarneming gedeautomatiseerd wordt; het brengt een verandering
in perceptie teweeg en vestigt de aandacht op de materialiteit van het artistieke
6
medium zelf (de zogeheten ‘poëtische functie’, in Jakobsons terminologie). Want,
zo stelt Sjklovski (en hij citeert daarbij Tolstoj): ‘Als het hele ingewikkelde leven van
velen zich onbewust afspeelt, dan is het alsof dit leven er nooit geweest is’ (Sjklovski,
1917: 109). In Japins roman keert deze kunstopvatting terug: Lucia's voile verandert
niet alleen de manier waarop ze wordt gezien maar ook haar kijk op de werkelijkheid
verandert erdoor.

II. De blik en de spiegel
Kijken en bekeken worden zijn belangrijke thema's in Een schitterend gebrek. Het
zijn thema's die vanaf het begin zijn verbonden met het beeld van de spiegel, met
‘zijn’ en met ‘schijn’. De spiegels van Lucia's grootvader, vervaardigd volgens een
Oosters procédé waardoor ‘de illusie van een uitzonderlijke diepte’ ontstaat (26),
spelen daarbij een cruciale rol. Lucia's ouders ontmoetten elkaar via de spiegels.
Lucia's grootvader was naar Pasiano gekomen om zelf de grote spiegels die hij voor
het landhuis had ontworpen op te hangen. Zijn dochter had hij met zich mee genomen
om hem te helpen. De blik van de man die Lucia's vader zou worden, ving zij ‘via
de spiegels die hij aan het versjouwen was’ (27). Als zij hem op zijn gluren
aanspreekt, dwingt hij haar naar zichzelf in de spiegel te kijken, zodat zij zichzelf
ziet zoals hij dat doet. Lucia's moeder vertelt:
Met harde hand dwong hij mij mezelf aan te kijken. Met een glimp nam
hij geen genoegen, nee, hij gebood mij mezelf lange tijd werkelijk in de
ogen te zien. Hij klonk dwingend. Ik werd bang. [...] Het beste kon ik maar
gehoorzamen. Ik keek naar mezelf. En ik bleef kijken. Dat kostte me
echter grote moeite. Stel je voor, ik ben in een werkplaats vol spiegels
opgegroeid. [...] Ik dacht dan ook dat ik een duidelijk beeld had van hoe
ik eruit zag, maar nu nam ik iets anders waar. [...] Ineens begreep ik dat
ik nooit meer dan mijn contouren in mij had opgenomen en mijn eigen
blik altijd moet hebben ontweken. (28)
Voor de moeder is dit de moraal van haar verhaal, de lering die haar dochter eruit
moet trekken: ‘Dat is het enige wat telt’, zegt ze tegen Lucia, ‘dat iemand meer in
je ziet dan je wist dat er te zien was’ (29). Met deze uitspraak maakt de moeder
zichzelf en haar dochter afhankelijk van de blik van de ander. Ze socialiseert haar
dochter in een identiteit die ze niet alleen relationeel maar afhankelijk van de
erkenning van de ander maakt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Judith Butler, die
voorstelt om juist de aanwezigheid van de ander in ons zelf te (h)erkennen (Butler,
2004: 19-49), gaat Lucia's moeder uit van een individualiteit die van buitenaf
gevalideerd moet worden om als zodanig te bestaan. Deze gegenderde
afhankelijkheid zal hoogst problematisch blijken. De pokken overleeft Lucia maar
laten haar
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onooglijk achter, zoals blijkt wanneer Lucia na haar ziekte om een spiegel vraagt
en de ravage op haar spiegelbeeld aanschouwt. Zoals ze later zou begrijpen:
‘Eenmaal gebiologeerd door de weerspiegeling kon ik niet meer door het glas heen
kijken en zien dat daarachter het zonlicht zoals altijd over mijn grootvaders kunstige
versieringen speelde en dat hun schittering ook door deze aanblik heenbrak’ (101).
7
In de loop van de roman zal Lucia leren zien - zal ze, letterlijk, in-zien - dat haar
afhankelijkheid van de blik van de ander een illusie is. Symbool voor dit inzicht staat
het kleine ronde spiegelde dat haar grootvader voor haar maakte toen ze werd
geboren en waarin ze voor het eerst haar pokdalig gezicht ziet; een geslepen
spiegeltje dat ze altijd bij zich zou blijven dragen met, ‘in de onderste laag van het
glas’, een schaaltje gegraveerd met daarop de ogen van Santa Lucia, de heilige
naar wie ze genoemd is (29). Santa Lucia, beschermheilige van de blinden en
mensen met oogkwalen, schenker van het licht en het vermogen om te zien, zal
Lucia's ogen moeten openen voor de waarheid die niet in de spiegel waarneembaar
is.
Het is een bekend psychologisch gegeven. Het zelf is verbonden met de blik van
de ander, wij ontlenen onze identiteit en ons gevoel van eigenwaarde voor een deel
8
aan de erkenning van anderen. Als individuen spiegelen we ons aan anderen en
zijn we van hun blik afhankelijk. Toch is het niet toevallig dat in Een schitterend
gebrek het juist de man is die de vrouw dwingt naar zichzelf te kijken en zich zo te
zien als hij haar ziet. In onze cultuur is het over het algemeen zo dat mannen kijken
en vrouwen bekeken worden. Zoals de kunsthistoricus John Berger het formuleert:
‘men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves being
looked at’ (Berger, 1972: 47). De dialectiek van het kijken zoals Berger die formuleert,
betekent dat vrouwen niet alleen worden bekeken en dus object zijn van de
mannelijke blik; zij hebben die blik ook geïnternaliseerd en eigen gemaakt. In de
roman zien we dat Lucia zich juist van deze zienswijze zal moeten bevrijden. Zoals
ze halverwege de tekst stelt: ‘Te veel kennis over onszelf doen we op uit de blikken
van anderen. Wij vertrouwen eerder op hoe wij gezien worden dan op hoe wij onszelf
zien’ (94). Dit is overigens de les van de kluizenaar waarmee het tweede deel van
de roman wordt ingeluid: een parabel van een man die na jaren tot het inzicht komt
dat ‘Het enige wat nodig is, is een andere kijk’ (78).
Binnen de wereld van het verhaal is het vooral Casanova's kijk die Lucia anders
wil maken. Het is zijn visie op haar jongere zelf die ze wil veranderen, het beeld dat
hij van haar heeft waar zij een ander licht op wil doen schijnen. Als de chevalier de
Seingalt vertelt hij haar over zijn eerste liefde, die onverklaard uit Pasiano was
verdwenen. ‘Misschien had zij een goede reden’, suggereert de als Galathée de
Pompignac vermomde Lucia. Casanova antwoordt: ‘Die had ze [...] Ze was een
vrouw’ (74). Zijn antwoord impliceert dat hij haar gedrag weggerationaliseerd heeft
als typisch vrouwelijk. Casanova's woorden - de zin ‘Zij was een vrouw’ - echoën
in de tekst en in Lucia's hoofd. Ze echoën ook met een zin in Balzacs Sarrasine en
9
met Roland Barthes's analyse van die novelle (Barthes, 1968; Barthes, 1970).
Barthes's
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beruchte essay ‘De dood van de auteur’ opent met zijn toelichting op het begrip
‘tekst’ als een weefsel van anonieme citaten aan de hand van een citaat van Balzac.
Barthes schrijft:
‘Het was de vrouw, met haar onverhoedse angsten, haar redeloze grillen,
haar instinctieve flauwtes, haar klakkeloze overmoed, haar fierheid en
haar verrukkelijke fijngevoeligheid.’ Wie spreekt hier? Is het de held van
de novelle [...]? Is het de persoon Balzac, die zich op grond van eigen
ervaring een filosofie van de vrouw heeft aangemeten? Is het de auteur
Balzac, die ‘literaire’ opvattingen over vrouwelijkheid verkondigt? Is het
de universele wijsheid? De romantische psychologie? We zullen het nooit
kunnen achterhalen, om de eenvoudige rede dat het schrijven gepaard
gaat met de vernietiging van elke stem, van elke oorsprong. Het schrijven
is die neutrale, meerledige, onrechtstreekse activiteit waarin ons eigen
subject wijkt, het zwart-wit waarin elke identiteit teloorgaat, om te beginnen
die van het lichaam dat schrijft. (Barthes, 1968: 113)
Vanuit feministische hoek is Barthes zwaar bekritiseerd voor de gevolgen van deze
definitie van het schrijven (écriture) voor een (vrouwelijke) subjectiviteit (Schor,
1985; Miller, 1986; Plate, 1995). Als niemand, zoals Barthes stelt, als subject van
deze zin kan worden aangesproken, dan kan de ideologie van het subject ook niet
worden aangevochten. Door Casanova deze woorden te laten spreken en door
deze woorden zo centraal te stellen in zijn roman, geeft Japin de woorden als het
ware terug aan het mannelijke subject en aan ‘het lichaam dat schrijft’. Hierdoor
maakt hij tevens ideologiekritiek mogelijk. In de tekst krijgen de woorden ‘zij was
een vrouw’ een extra lading door hun positie en ‘frequentie’ (om de terminologie
van Genette te hanteren): de woorden die Casanova maar een keer uitspreekt
10
worden drie keer weergegeven (3R/1H: een gebeurtenis drie keer verteld). Dit
komt doordat ze de aanleiding vormen voor Lucia om terug te blikken op het verleden
en haar levensverhaal voor de geest halen vanaf het moment dat Giacomo en zij
elkaar voor het laatst in Pasiano zagen. In de tekst worden de woorden herhaald
op het moment dat Lucia met haar vertelling de draad van het verhaal weer oppakt.
Met de woorden ‘Zo ook die avond waarvan ik heb verteld’ worden Lucia's
levensherinneringen - letterlijk, haar memoires - afgesloten. Ze hervat ze haar
verhaal en keert terug naar de tijd uit haar recente verleden waarmee ze haar relaas
was begonnen:
‘Zij was een vrouw,’ zei hij alleen.
Dit was zijn verklaring voor het feit dat hij mij indertijd bij zijn terugkeer
naar Pasiano in het voorjaar niet had aangetroffen.
‘Zij was een vrouw.’
Ik sloot de deur zonder nog iets te zeggen en luisterde daarachter hoe
zijn voetstappen zich over 't Rusland verwijderden. (163)
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Meer nog dan Casanova's woorden in zijn memoires zijn het de ideologie en het
perspectief van waaruit hij naar de lelijk geworden Lucia kijkt die Japin met zijn
herschrijving aan de kaak stelt. Of er een reden is waarom zij uit Pasiano is
vertrokken, vraagt Casanova zich niet af. De zin ‘Zij was een vrouw’, met alle
connotaties van grilligheid, onvoorspelbaarheid en onbetrouwbaarheid, vat dit samen,
en suggereert dat deze kijk onrecht doet aan de werkelijkheid van Lucia's leven.
Alsof het alles verklaart en alles daarmee is gezegd, lijkt Casanova zich in de
stereotype van de wisselvallige vrouw te berusten. Voor hem is dat het makkelijkst;
zo hoeft hij zich niet verder te verdiepen in haar motieven. In de roman rechtvaardigt
dit vooroordeel ook zijn gedrag als rokkenjager. ‘Waarom, denkt u, is hij zo
onverzadigbaar, die broer van mij?’, vraagt Giacomo's broer aan Lucia, om daaraan
toe te voegen: ‘Op deze manier blijft hij zijn teleurstelling altijd voor. Dat heeft hij
wel geleerd’ (137).
Op het eerste gezicht lijkt de roman hiermee in te stemmen met de visie dat de
schuld voor Casanova's gedrag tegenover vrouwen bij Lucia ligt: haar ‘verraad’,
haar verdwijning uit zijn leven is de reden waarom hij zich niet wil, kan of durft te
hechten. Maar schijn bedriegt, is de kernboodschap van Een schitterend gebrek.
In Lucia's kleine prins-achtige woorden: ‘De waarheid bestaat namelijk niet alleen
11
uit wat je ziet’ (25). De bijna honderd bladzijden die de eerste ‘zij was een vrouw’
van de tweede scheiden, maken duidelijk dat het niet verraad was dat Lucia pleegde,
maar een daad van liefde. Omdat zij wist dat Giacomo en zij nooit in Venetië
geaccepteerd zouden worden nu zij mismaakt was, liet ze hem vrij. Het is dus opdat
hij gelukkig zou zijn en zijn maatschappelijke ambities zou kunnen najagen en
waarmaken, dat zij uit Casanova's leven verdween. Bewust heeft ze gekozen om
haar gevoel te smoren. Haar beslissing wordt dan ook voorgesteld als de uitkomst
van een gevecht tussen gevoel en verstand. Het is de rede die haar zo heeft doen
handelen, tegen haar gevoel in.

III. Liefde tussen gevoel en verstand
In filosofisch opzicht biedt Lucia's ziekte Japin de gelegenheid een van de centrale
debatten van het Verlichtingsdenken aan den lijve te toetsen: dat tussen rede en
geloof. De plaats- en tijdsaanduidingen, bovenaan het eerste hoofdstuk, situeren
de roman in een sociale, culturele en historische context. ‘Amsterdam 1758’ duidt
echter niet enkel op de plaats en het moment (half oktober) die Lucia kiest als
beginpunt voor haar relaas; noch is het alleen een manier om de plek in Casanova's
memoires te vinden, waar haar geschiedenis bij aansluit. Het evoceert ook andere
gebeurtenissen uit dat jaar, zoals het feit dat 1758 het jaar is waarin Voltaire Candide
schreef (Voltaire is waarschijnlijk in januari 1758 aan zijn ‘conte philosophique’
begonnen; het werd in 1759 voor het eerst gepubliceerd). Candide ou l'optimisme
is een satirische tekst waarin Voltaire een crisis in het eigentijdse denken aan de
kaak stelt. Deze crisis hangt samen met de grootschaligheid en aanhoudende
verwoes-
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tingen van de zevenjarige oorlog (1756-1763) waardoor het geloof in de menselijke
rede en de verworvenheden van de beschaving zwaar op de proef werd gesteld.
De aardbeving in Lissabon, op 1 november 1755, waarbij naar schatting 90.000
mensen omkwamen tijdens de aardschokken en de daaropvolgende brand en
tsunami, was de natuurlijke ramp die het geloof in een door Goddelijke Voorzienigheid
bestierde ordening van de wereld deed wankelen. Een schitterend gebrek is dan
ook een historische roman in die zin, dat het niet alleen historische gebeurtenissen
reconstrueert, maar ook debatten uit de tijd doet herleven door ze vanaf de zelfkant
te belichten. Een schitterend gebrek reflecteert (op) het debat dat in Europa woedde
over de plaats van de rede in het begrijpen van de wereld en over de twijfels die
ontstonden ten aanzien van het bestaan van een almachtige en alomtegenwoordige
God. Van Monsieur de Pompignac krijgt Lucia in korte tijd een formele opvoeding
die van haar een echt kind van de Verlichting maakt. Naast Gil Blas en Manon
Lescaut leest Lucia Montesquieu en Voltaire. Van een spontaan en natuurlijk - op
blote voeten in het frisse buitenleven rondrennend - kind wordt ze getransformeerd
in een belezen en rationeel wezen (niet toevallig noemt haar leermeester haar
Galathée - een verwijzing naar de ideale vrouw die de mythologische beeldhouwer
Pygmalion voor zichzelf schept in Ovidius's Metamorfosen). Ze meent dat ‘God niet
meer [is] dan een bedenksel om het onbegrijpelijke verklaarbaar te maken voor
onnozele halzen’ (99) en is overtuigd van ‘de aangeboren slechtheid van de clerus’
(86). Lucia wordt voorgesteld als de belichaming van het Verlichtingsdenken. ‘Zo
laten wij onze natuurstaat steeds verder achter ons en wij ontwikkelen ons van
voelende tot denkende wezens’, is Casanova's formulering van dit gedachtegoed
in Japins roman (194). Lucia's levensverhaal is dan ook een toetssteen voor het
geloof in de rede en het verstand als instrumenten van de vooruitgang. Wanneer
ze door de ziekte wordt getroffen, reageert ze door haar verstand te gebruiken om
‘patronen te ontdekken’ en denkbeelden ‘te vangen en te ordenen’, te ‘herkennen
en rubriceren’: ‘Zo schiep ik uit chaos orde en stelde ik gaandeweg [...] de
encyclopedie van mijn eigen leven samen. Op veel kleinere schaal maar niet anders
dan die van Chambers of het project dat Diderot begonnen is diende zij om mij
mijzelf en mijn situatie te leren begrijpen en uiteindelijk te beheersen’ (98).
Het is dan ook opmerkelijk dat terwijl Lucia's beslissing om Pasiano te verlaten
werd ingegeven door de rede, haar uiteindelijk besluit om naar Amerika te vertrekken
juist wordt voorgesteld als een keuze om niet meer ‘onder het juk van de
verstandelijkheid te lopen’ (235). ‘Heldinnen die zich onnodig opofferen hoeven niet
op mijn sympathie te rekenen’, waarschuwt Lucia al aan het begin van haar relaas.
‘Ik erger me aan zulke ganzen die hun gevoel door hun verstand laten overstemmen’
(21). Door te emigreren wenst Lucia te ontsnappen aan een Europa dat zich heeft
‘uitgeleverd aan de rede’: ‘Keer op keer heeft het volgen van hun natuur de mensen
er chaos gebracht en nu durven zij er niet opnieuw op te vertrouwen. Ze zijn angstig
geworden voor wat zij niet kunnen begrijpen en proberen daarom alles tot op het
laatste geheim bloot te leggen’ (235).
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IV. Oost west, Amerika best
Met deze conclusie blijkt opnieuw dat Een schitterend gebrek niet alleen een roman
de

over de 18 eeuw is, maar evengoed een roman van deze tijd. Dit komt uiteraard
doordat, zoals Japin Lucia laat zeggen, ‘Niemand kan ooit volledig ontkomen aan
de verwarring van zijn tijd, ik evenmin’ (235). Zo is de retoriek van een ‘te oud’
Europa, ‘uitgeleverd aan de rede’, ook die van het zogeheten ‘Occidentalisme’.
Occidentalisme, zo schrijven Ian Buruma en Avishaï Margalit in hun gelijknamig
boek, is een antiwesters vijandbeeld dat het zogeheten moslimterrorisme voedt, en
dat zich onder ander manifesteert in een afkeer van de Westerse rationaliteit, omdat
die in dienst zou staan van een goddeloos, materialistisch bestaan:
Het rationalisme is het geloof dat enkel en alleen de rede de wereld kan
verklaren. Dit geloof hangt samen met het idee dat de wetenschap de
enige bron van kennis is waarmee natuurlijke verschijnselen begrepen
kunnen worden. [...] Het arrogante Westen maakt zich in de ogen van de
occidentalist schuldig aan de zonde van het rationalisme, het is zo arrogant
te denken dat de rede een gave is die mensen in staat stelt alles te weten
wat er geweten moet worden! (Buruma & Margalit, 2004: 95-6).
Het begrip ‘Occidentalisme’ is gevormd naar analogie met de term ‘Oriëntalisme’,
dat door de literatuurwetenschapper Edward Said werd gebruikt om de sterk
bevooroordeelde manier waarop Europa naar het Oosten kijkt aan te duiden. Het
is het geheel aan stereotypes en clichés waarmee Europa zichzelf begrenst en
afbakent: in het bijzonder, de representatie van het Oosten als absoluut anders en
12
gevaarlijk, mysterieus en seksueel verleidelijk. Occidentalisme is dan het
omgekeerde, en betreft de eveneens op de abstracte en gegeneraliseerde
representatie van de ander als absoluut en systematisch anders, gevaarlijk en
seksueel pervers. Zowel in het geval van het Oriëntalisme als in dat van het
Occidentalisme gaat het om stereotype beelden van de ander, die daarom ook meer
zeggen over de eigen cultuur dan over de ander. ‘Het is Europa dat de Oriënt
verduidelijkt’, schrijft Said (2005: 89). Deze creatieve macht onderkennen ook
Buruma en Margalit door aan te tonen dat de wortels van het Occidentalisme in het
Westen zelf liggen.
Door zijn verhaal in de Verlichting te plaatsen, doet Japin als het ware onderzoek
13
naar de oorsprong van de huidige culturele spanningen. In Een schitterend gebrek
zien we steeds weer de verstrengeling van Oost en West, evenals allerlei pogingen
om ze van elkaar af te bakenen en te onderscheiden. Het centrale symbool voor
de oosterse spiegeling is uiteraard de sluier. Als Lucia een sluier gaat dragen,
begrijpt ze ‘dat je je, wanneer je nu eenmaal anders bént, maar beter ook duidelijk
anders kunt tonen’ (201). De sluier als symbool van ‘anders’ zijn, is ons tegenwoordig
welbekend. Al heeft de Islam de sluier niet uitgevonden, ‘tegenwoordig wordt de
sluier met de islam geïdentificeerd’ (Buruma en Margalit, 2004: 130). Symbolisch
staat
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Lucia dus voor een anderszijn dat verbonden is met het Oosten en de Islam. Deze
associatie van Lucia met het Oosten is een terugkerend motief in de tekst. Om een
voorbeeld te noemen: tijdens haar verblijf in Venetië gaat Lucia op bezoek naar het
atelier van Giacomo's broer, Francesco. Aan de wand hangt een groot doek dat de
Slag bij Lepanto verbeeldt. Dit schilderij herdenkt de overwinning van de christelijke
alliantie tegen de Turken op 7 oktober 1751 waarbij duizenden levens verloren
gingen. Het Oriëntalistisch motief van het Oosten als vrouwelijk vinden we terug in
de nevenschikking van de zeeslag met de veroveringen van Giacomo:
‘De een na de ander vangt hij, soms ook een paar tegelijk.’
De golven waren rood van het bloed. De Turkse vloot lag gebroken. Een
bevelhebber verdronk tussen de riemen van een van de triremen van de
Serenissima. Zijn tulband was losgeraakt en dreef als een lange gouden
sliert op het water. (137)
Het is tegen de achtergrond van dit schilderij dat Lucia een brief van Giacomo uit
Turkije te lezen krijgt, waarin hij zich vrolijk maakt dat de moslimvrouwen ‘al hun
ledenmaten liever voor hem ontblootten dan hun gezicht, dat voor de wet verstopt
moet blijven’ (136). Jaren later, als Lucia en Casanova na een bezoek aan de
schouwburg zich in een Amsterdamse chambre séparée bevinden, doet Lucia echter
precies hetzelfde. Dit gebeurt tijdens een scène die zich niet toevalligerwijs afspeelt
op ‘een zachte divan vol oranje kussens’ (188; cursivering LP). (De divan is een
woord afkomstig uit het Turks, dat ‘lage rustbank zonder leuning, met een los kleed
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en losse kussens’ betekent). Lucia vertelt: ‘Ik ga voor hem staan en kleed me uit.
Alles behalve mijn sluier leg ik voor hem af’ (197). Het toneelstuk dat ze die avond
zagen beschrijft ze als volgt:
Op de planken staat een gesluierde vrouw.
Er is verwarring over haar identiteit.
Zijdelings houd ik Giacomo in de gaten. Hij kende dit stuk en heeft het
dus niet willekeurig gekozen.
Het speelt in Turkije in het Paleis van de moefti. Deze is opnieuw verliefd
geworden op de vrouw die hij eerder heeft verstoten. (187)
Het lijkt een spiegeltekst: een verhaal-in-het-verhaal dat als een spiegel fungeert,
een daarmee een anticiperende of generaliserende rol vervult. Maar Lucia houdt
zich voor de gek; de ultieme waarheid van haar relaas is niet die van het Westen
dat zich in het Oosten spiegelt. Spiegels zijn bedrieglijk, en de relatie van zelf tot
ander dat op weerspiegelen is gebaseerd, is vals want bevooroordeeld en gekleurd.
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V. De mythe van de moederliefde
‘Aan het einde van de achttiende eeuw komt er dus een nieuw begrip op:
moederliefde’ (E. Badinter, De mythe van de moederliefde, p. 131)
Lucia's kernboodschap spelt Japin letterlijk voor ons uit: ‘Alles draait hierom, ieder
woord dat ik geschreven heb en nog schrijven zal [...]: wij zijn ongelukkig omdat wij
denken dat wij liefde moeten hebben’ (225). Dit inzicht van Lucia, dat aan de
oorsprong van haar vertelling ligt maar pas laat in het verhaal wordt onthuld, is
gebaseerd op wat een taalkundige anomalie lijkt. Terwijl het Franse ‘aimer’ en het
Engelse ‘to love’, om twee voorbeelden te noemen, overgankelijke werkwoorden
zijn die ook onovergankelijk gebruikt kunnen worden, lijkt de Nederlandse term
‘liefhebben’ eerder een ‘bezittelijk werkwoord’ (om een neologisme te vormen).
Volgens Lucia is de morfologie van dit woord verantwoordelijk voor een misconceptie
van het begrip; niet hebben maar wegschenken is de kern van de liefde; niet het
krijgen maar het geven. Vergelijkt men het Nederlandse samengevoegde werkwoord
met zijn Duitse equivalent, dan valt het des te meer op: wat historisch gezien dezelfde
stam heeft, is in het Duits enkel ‘lieben’ gebleven. De ‘Liebhaber’, degene die lief
heeft, is de minnaar en de amateur.
Lucia's ‘diepere waarheid’ dat haar ‘liefde leefde, niet omdat [ze] werd bemind,
maar omdat [ze] zelf liefhad’ (225) laat Japin samenvallen met wat Elisabeth Badinter
‘de mythe van de moederliefde’ heeft genoemd. ‘Alles draait hierom, ieder woord
dat ik geschreven heb en nog schrijven zal. Ik vertel je mijn leven alleen opdat jij dit
geheim meteen bij aanvang al zult kennen: wij zijn ongelukkig omdat wij denken
dat wij liefde moeten hebben’ (225). Aan het eind van Een schitterend gebrek blijkt
de tekst geadresseerd te zijn aan Lucia's nog ongeboren kind. Eerder in het laatste
deel van haar relaas had Lucia haar lezer al rechtstreeks aangesproken, maar toen
bleef de apostrof nog onbestemd: haar woorden, ‘Bedenk alleen, als het pad je
tegenstaat, waar het toe zou kunnen leiden’ (183), zouden een waarschuwing aan
elke lezer van de tekst kunnen zijn. Pas in het laatste hoofdstuk wordt de
geadresseerde geïdentificeerd: ‘Niets daarin is zeker,’ schrijft Lucia over haar
toekomst, ‘behalve jouw komst. Als het helemaal donker is keer ik terug naar mijn
hut en schrijf aan de geschiedenis waarvan ik hoop dat jij hem op een dag zult lezen’
(230).
In de plaats van een zelf-ander relatie die is gebaseerd op (h)erkenning door de
ander, stelt de tekst op deze wijze een ander model van relatie van zelf tot ander
voor: dat van de liefde van de moeder voor haar kind. Dit is geen onproblematische
conclusie. Het berust op het beeld van de moeder als eindeloos (aandacht en liefde)
schenkend zonder er zelf behoefte aan te hebben; en het presenteert vrouwen (die
ook moeder zijn) met dit oneindig altruïstisch beeld als ideaal waar zij, met hun
complexe behoeftes om zowel te geven als te krijgen, nooit aan kunnen tippen.
Tegelijkertijd biedt het een model voor de relatie tussen tekst en lezer die
verwantschap toont met dat van de roman als woordenweefsel en als Lucia's
woordensluier.
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In het eerder aangehaalde essay van Roland Barthes, ‘De dood van de auteur’,
maakt Barthes niet alleen korte metten met de notie van de auteur als oorsprong
van de tekst; hij kondigt ook de geboorte van de lezer aan: ‘de geboorte van de
lezer moet worden betaald met de dood van de Auteur’ (Barthes, 1966: 122). In Een
schitterend gebrek is het weliswaar voor haar zoon dat Lucia haar verhaal opschrijft;
in werkelijkheid nemen wij de plaats in van ‘de lezer in de tekst’. Als lezers ontlenen
wij ons bestaan aan het lezen van het verhaal van Lucia en Casanova. In die zin
worden wij, evenals haar kind, ‘geboren uit Lucia en Giacomo’ (233). En in die rol
van geadresseerde krijgen wij eveneens het kind de taak toebedeeld ‘heel anders’
te zijn, ‘een product van allebei, van oud en nieuw, van hoofd en hart, en vrij daaruit
straks zelf te kiezen’ (235).
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Eindnoten:
* Dit is een bewerking van een lezing die gehouden werd in het kader van het eerstejaars
boekproject van de letterenfaculteit, Radboud Universiteit Nijmegen, 25 augustus 2005.
1 Casanova (1958-60).
2 De Amsterdamse episode komt voor in deel 2 van Casanova's Mémoires, dat de jaren 1756-1763
dekt (Casanova, 1959). In de Nederlandse vertaling is die te vinden in De geschiedenis van mijn
leven, deel 5: De jacht op geld (1994). Alle verwijzingen in de tekst zijn naar dit deel.
3 Arthur Japin, Een schitterend gebrek, p. 237. Alle volgende verwijzingen naar Japins roman
staan in de tekst.
4 Vgl. ‘devenue laide, dégoûtante’ in de Franse tekst (Casanova, 1959: 163).
5 Paul Claes, ‘Het weefsel van de tekst’ in Claes (1988).
6 Zie Jakobson (1960) en Bronzwaer (1993): 32-50.
7 Japins tekst speelt hier met het conceptuele metaforische begrippenpaar blindheid en inzicht.
Zie o.a. Man (1983).
8 Zie Benjamin (1988). Dit is uiteraard ook het socialisatiemodel van o.a. Jacques Lacan (1966).
9 Vgl Barthes (1970): in S/Z citeert Barthes uit Balzac's novelle: ‘Het was de vrouw, met haar
onverhoedse angsten, haar redeloze grillen, haar instinctieve flauwtes, haar klakkeloze overmoed,
haar fierheid en haar verrukkelijke fijngevoeligheid’ [C'était la femme avec ses peurs soudaines,
ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa
délicieuse finesse de sentiment] (178). Hij vervolgt: ‘SEM. Vrouwelijkheid. De oorsprong van de
zin is niet te onderscheiden. Wie spreekt? Is het Sarrasine? De verteller? De auteur?
Balzac-de-auteur? Balzac-de-man? Het Romanticisme? De bourgeoisie? De universele wijsheid?
De kruising van al deze oorsprongen vormt het schrijven [SEM. Féminité. L'origine de la phrase
est indiscernable. Qui parle? Est-ce Sarrasine? Le narrateur? L'auteur? Balzac-auteur?
Balzac-homme? Le romantisme? La bourgeoisie? La sagesse universelle? Le croisement de
toutes ces origines forme l'écriture]’ (178).
10 Genette (1972): 145-82.
11 In De kleine prins, laat Saint Exupéry de vos zeggen: ‘Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig:
alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar’ (1999: 69).
12 Said (1978), in het bijzonder ‘Het terrein van het Oriëntalisme’, pp. 81-153.
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13 Dit is ook het standpunt van de Engelse receptie van Japins roman (vertaald als In Lucia's Eyes)
zoals die verwoord is in het artikel ‘Author questions Dutch tolerance’ van Richard Allen Greene
voor de BBC. BBC News, 22 juli 2005. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4700779.stm>.
14 Van Dale, 12de editie, 1992.
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Over subjectieve en objectieve dichters
De poëzie-opvatting van de criticus E.J. Potgieter (1833-1850)
Jan Oosterholt
In 1841 verschijnt in het tijdschrift De Gids een recensie van de anoniem
gepubliceerde dichtbundel Wel en wee. Zangen der liefde (Potgieter 1841). E.J.
Potgieter, de auteur van deze kritiek, distantieert zich in de inleidende alinea's van
de gangbare recenseerpraktijk: hij wil, anders dan zijn collega's, niet volstaan met
een paar citaten uit de dichtbundel in kwestie plus een paar obligate adviezen voor
de toekomst. Wil een criticus werkelijk nuttig werk leveren, dan is het beter om
alvorens een oordeel over een dichtbundel te vellen, te bepalen welke ontwikkeling
het genre waartoe de te bespreken gedichten behoren, heeft doorgemaakt. Zo'n
historisch onderzoekje dient de criticus in staat te stellen de eisen te verwoorden
waaraan een genre anno 1841 moet voldoen. Op grond hiervan kan hij waarschuwen
voor een eventuele verkeerde ontwikkeling. De uiteindelijke evaluatie van de
gedichten zal zo, aldus Potgieter, niet langer meer willekeurig zijn.
De wijze van bespreken van de minnedichten uit Wel en wee is in Potgieters
kritische oeuvre geen uitzondering. In veel andere recensies volgt hij een
vergelijkbaar stramien: hij bepaalt tot welk genre de poëzie behoort, knoopt daar
een ontwikkelingsgeschiedenis aan vast om tot slot de gedichten te beoordelen. In
de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw komen naast het minnedicht
onder meer het lierdicht, het blijspel, de satire en de politieke poëzie aan bod, steeds
1
naar aanleiding van een contemporaine publicatie van poëzie. De op het eerste
gezicht nogal doctrinaire benadering, die ook terug te vinden is in de kritieken van
Bakhuizen van den Brink, wordt door De Gids als een breuk met de gangbare
2
kritische praktijk gepresenteerd. Moderne literatuurhistorici hebben deze voorstelling
van zaken overgenomen. Relleke en Jacobi bijvoorbeeld menen dat Bakhuizen zijn
3
recensies ‘op een rationele, haast wetenschappelijke manier’ inrichtte. Over de
kritische methode van De Gids merken zij op:
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De scherpe visie op de wisselwerking tussen literatuur en maatschappij,
de duidelijk omschreven functie van de kritiek daarin, de formulering van
eisen aan de literatuur, het bevorderen en uitwerken van de belangrijke
genres: van geen ander contemporain tijdschrift is zo'n doordachte en
consequente opzet bekend (Jacobi en Relleke 1995, 234).
Probleem is dat Relleke en Jacobi grotendeels voorbijgaan aan het normatieve
karakter van Bakhuizens en Potgieters uitspraken over literatuur. De Gids markeert
wellicht een trendbreuk op het gebied van de literaire kritiek, maar dit lijkt me geen
reden om van een ‘verwetenschappelijking’ te spreken. De ontwikkeling van de
literaire kritiek verloopt in deze jaren parallel aan de door Laan gesignaleerde tendens
in de literatuurgeschiedschrijving: ook de Gids-sympathisant Jonckbloet presenteert
zijn benadering van de mediëvistiek als een breuk met de ‘verouderde’ en volgens
4
hem onwetenschappelijke onderzoeksmethode van Lulofs. Of hier werkelijk van
een grotere objectiviteit gesproken kan worden, is zowel bij Jonckbloet als bij
Bakhuizen en Potgieter de vraag. Veeleer lijkt hier sprake van een verandering in
stijl.
Potgieter gebruikt genre-bepalingen niet in de laatste plaats om een
kwaliteitsoordeel kracht bij te zetten. Hij verzet zich weliswaar tegen de regelpoëtica
van het achttiende-eeuwse classicisme maar de historistische benadering die hij
ervoor in de plaats stelt, blijkt in de praktijk niet minder normatief uit te vallen. Als
literatuurcriticus is hij een partij in het negentiende-eeuwse poëziedebat en hij tracht
5
voor zijn denkbeelden medestanders te vinden. Zijn poëzie-opvatting blijkt bovendien
voortdurend in beweging. Als criticus zoekt hij naar een legitimatie van literatuur in
het algemeen en van de dichtkunst in het bijzonder. Potgieters kritieken, zo blijkt
uit een analyse van zijn poëziebesprekingen uit de periode 1833-1850, kunnen
gelezen worden als schakels in een ‘moderne’ ontwikkeling waarbij literatuur steeds
meer tot een zelfstandige institutie wordt.

Het tijdgebondene van literaire genres
Voor Potgieter zijn genres geen universele categorieën. Dit uitgangspunt verklaart
zijn grote belangstelling voor de ontwikkeling van dichtsoorten. Heel expliciet laat
hij zich over deze kwestie uit in een recensie uit 1839 van een bundel Romantische
poëzij. De auteur, H. Vinkeles, heeft in deze publicatie een verhalend gedicht uit
1824-25 opgenomen, een gedicht in de geest van Byron. Potgieter betreurt het dat
Vinkeles dit werkje niet veel eerder openbaar heeft gemaakt, toen het nog ‘palpitant
d'actualité mogt heeten’ (Potgieter 1839, 449). Hij suggereert dat Vinkeles zich
teveel heeft laten leiden door de Horatiaanse les van het ‘Nonum prematur in annum’,
6
een door collega-critici veel geciteerde vermaning (Potgieter 1839, 447). Het is tot
een denkbeeldige groep van ‘Heeren Classici’ dat Potgieter zich richt met
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de klacht, dat dit wachten met publiceren ertoe leidt dat een gedicht al gedateerd
is bij de eerste lezing. ‘Wees consequent en pas uwen regel niet toe dan op die
genres der kunst, van welke gij de snede bepaald hebt, en die ieder kan leeren
naknippen, een leerdicht, een treurspel, een epos b.v.’ (Potgieter 1839, 448-449).
Dat pasklaar imiteren is bij nieuwere genres blijkbaar niet meer mogelijk.
Elk tijdvak vraagt om nieuwe vormen of aanpassingen van oude genres. Een
oorspronkelijk dichter, aldus Potgieter, ontkomt hier niet aan: de vrije expressie leidt
vanzelf tot nieuwe vormen. Hij dient zich daarbij wel goed te realiseren dat hij schrijft
voor een contemporain publiek van landgenoten. Een dergelijke taakstelling laat
zich slecht rijmen met een classicistische regelpoëtica. De genres die in de
hoogtijperiode van dit classicisme populair waren - het epos, treurspel en leerdicht
- vinden bij Potgieter dan ook weinig weerklank. Ook bij andere genres kan een al
te grote gehechtheid aan klassieke regels een probleem vormen: zo maakt de
satiricus A.W. Engelen volgens Potgieter de fout dat hij voor zijn hekeling van de
actuele politieke situatie in 1845 gebruik maakt van ‘verouderde vormen’ en
‘afgesletene beelden’ (Potgieter 1845, 799). Omdat Engelen het genre van de satire
niet aanpast aan de eisen van de tijd, is zijn gedicht mislukt. Oorzaak is de veel te
getrouwe navolging van Horatius, meent Potgieter.
Dat een modernisering en nationalisering van een genre wel degelijk mogelijk is,
kan men volgens Potgieter geïllustreerd zien in de dichtpraktijk van de Hollandse
Gouden Eeuw. Zo was het P.C. Hooft die het minnedicht transporteerde van Italië
naar zijn moederland, alwaar hij de theorie van het genre aanpaste aan de Hollandse
7
zeden en het Hollandse publiek. Al is het genre volgens Potgieter dus in eerste
instantie geïmporteerd, Hoofts aanpassing ervan maakte het tot een dichtsoort
waarin Hooft en Bredero op een oorspronkelijke manier hun observaties van het
alledaagse Hollandse volksleven konden verwerken. Volgens Potgieter ging het
pas mis toen Jacob Cats zich met het genre bemoeide. De authentieke
gevoelsexpressie van het minnedicht à la Hooft maakte plaats voor de zedenpreken
van Cats die zich, aldus Potgieter, nooit door hartstochten liet meeslepen. Bij Cats'
achttiende-eeuwse epigonen kwam het genre al helemaal op een dood spoor terecht.
Aan zijn tijdgenoten geeft Potgieter het advies om de liefdeslyriek weer te hervormen
8
in de geest (en dus niet naar de letter) van Hooft.

Poëzie die geen poëzie mag heten
De historistische genre-opvatting waarin een dichtsoort beschouwd wordt als een
manifestatie van een tijd- en volksgeest, wordt door Potgieter gepresenteerd als
een objectief gegeven. De classicistische regelpoëtica is binnen dit denkkader meer
dan een literatuuropvatting waartoe Potgieter zich niet aangetrokken voelt, het is
voor hem werkelijk een foutieve kunstopvatting. In zekere zin beschouwt hij de
achttiende eeuw als een literatuurloos tijdperk. Het in de achttiende eeuw zo
populaire
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leerdicht neemt hij niet serieus, hij ziet het als een produkt van een cultuur die geen
notie had van wat literatuur eigenlijk behoort te zijn. Al in een van zijn eerste grote
kritische opstellen, het in 1835 in De Muzen gepubliceerde herdenkingsartikel over
Cornelis Loots, is dit dédain voor het didactische genre aanwezig. Loots is voor
Potgieter vooral een lyricus. Helaas meende de autodidact Loots zijn poëzie te
moeten opsieren met wat Potgieter ‘waanwijsheden’ noemt. Op dreef is Loots
daarentegen wanneer hij zich op eigen ervaringen baseert. Toch noemt Potgieter
Loots' ‘dwaling [...] vergefelijk’ want de dichter leefde in de ‘eeuw [...] van het
Leerdicht’ (Potgieter 1875, 91), een eeuw, zo is zijn suggestie, waarin men geen
oog had voor het verschil tussen een poëtische en een betogende trant. Deze
‘wansmaak’ behoort blijkbaar ook in Potgieters eigen tijd nog niet tot het verleden:
in een latere recensie spreekt hij ironisch over de smaak van het gros van lezers
voor ‘mooije leerdichten, waarbij ze zoo zalig inslapen’. In die leerdichten vindt men
bovendien niet meer dan een quasi-logische redeneertrant die de lezer doet lijken
op de spreekwoordelijke ‘koe die van den wal in de sloot geraakte’ (Potgieter 1839,
446).
De door Potgieter verfoeide ‘waanwijsheden’ zijn niet alleen in leerdichten aan te
treffen. Ook andere dichtsoorten, zoals het lierdicht, zijn er door geïnfecteerd. Als
in 1841 een posthume poëziebundel verschijnt van de Zwollenaar J.C. Pruimers
windt Potgieter zich op over het ontbreken van een kritische inleiding waarin juist
ook het gedateerde van deze verzen, afkomstig uit een ander tijdperk, aan een
analyse onderworpen had kunnen worden. Kritiek bijvoorbeeld op het type lierzang
dat Pruimers produceerde, ‘eenen lierzang [...] die naar een betoog zweemt, de
9
strengheid der redenering uitgezonderd’ (Potgieter 1843b, 661). Net als Loots is
het Pruimers als dichter van een afgesloten tijdperk vergeven dat hij niet begreep
dat het betogende niet thuishoorde in een gedicht, maar dit doet in Potgieters optiek
niets af aan het kwalijke van Pruimers' literatuuropvatting.
Het relativisme van Potgieters genre-opvatting heeft duidelijk grenzen: gedichten
waarin het didactische of betogende overheerst, kunnen niet als echte poëzie
geclassificeerd worden. De dichters die zich aan een dergelijke dichttrant bezondigen,
zijn in Potgieters ogen slachtoffers van een verkeerd literatuurbegrip. In 1849
verduidelijkt hij dit nog eens in een commentaar op het werk van de roemruchte
verzetspoëet Jan Frederik Helmers. Ook Helmers is de dupe van zijn tijdvak:
De nieuw kunst, geloofde men nog in zijnen tijd, kon kwalijk aan het licht
komen, tenzij ze in de kleêren der oude stak, om het even of die haar
fraai stonden, of dat zij er linksch, opgeschikt, belagchelijk mede uitzag.
Al zijn verdienste school in zijn Hollander zijn, Hollander van heeler harte;
- dat hij die gave oorspronkelijk had mogen ontwikkelen, even als
Griekenland het zijnen vernuften veroorloofde, Helmers zou minder
gezongen hebben dan hij deed; maar hoe veel meer dan thans zou er
van dat mindere zijn overgebleven - geschikt om ons verder te brengen.
Er waren immers buiten hem, aan den avond der achttiende en bij het
ochtendrood der negentiende eeuw, ten onzent zangers te over, die
heldendichten en treurspelen leverden, zoo klassiek men maar wenschen
kon - doch waarbij het den tijdgenooten welligt te moede was, als
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ons op de Amsterdamsche Beurs, eer die hemelhooge zuilen werden
overdekt of ontgriekscht, zoo gij het harde woord dulden kunt (Potgieter
1849, 43-44).
Wederom stelt Potgieter zich anti-classicistisch op: een regelpoëtica die beproefde
vormen voorschrijft, belemmert de dichter in zijn ontwikkeling. De ‘klassieke’ tragedies
en heldendichten van Helmers' tijdgenoten lijken Potgieter zo mogelijk nog minder
te zinnen dan Helmers' eigen, in ieder geval patriottistische lierdichten. Dat Helmers
deze poëzie opsierde met volgens Potgieter bombastische vergelijkingen is aan de
wansmaak van Helmers' tijdvak te wijten.

Het probleem van het lierdicht
Potgieter beschouwt het didactische en belerende in de poëzie als een anomalie,
als een vrucht van een ontspoorde ontwikkeling van de dichtkunst. In zijn optiek is
het Jacob Cats die de aanstichter is geweest van dit onheil. Hij ziet Cats overigens
niet zozeer als vervaardiger van leerdichten, maar veeleer als producent van
verhalende poëzie met een teveel aan bespiegeling, uitleg en moralisme. Cats is
de voorman van de door Potgieter verfoeide ‘nuttigheidsbent’ die tot ver in de
negentiende eeuw een rol is blijven spelen. Het zijn de voorstanders van een
poëzievorm waarin morele lessen expliciet verwoord worden. Potgieter heeft niets
tegen een zedelijke strekking in de dichtkunst, maar meent dat zo'n ideologie op
moet gaan in de literaire vorm ofwel veraanschouwelijkt moet worden.
Net als de eerste vaderlandse literatuurhistorici aan het begin van de negentiende
eeuw meent ook Potgieter, dat het woelige slot van de achttiende eeuw een breuk
markeerde in de vaderlandse geschiedenis. Anders echter dan auteurs als Jeronimo
de Vries en Nicolaas van Kampen constateert hij dat de dynamiek van die
revolutionaire tijd in de letteren maar weinig sporen heeft nagelaten. De
classicistische regelpoëtica was in Potgieters ogen hardnekkig, zoals al bleek uit
zijn evaluatie van de poëzie van Helmers en Loots. Wel had het leerdicht als
populairste genre plaats moeten maken voor het lierdicht. In de benadering van dit
genre blijkt Potgieter veel ambivalenter dan in zijn commentaar op het leerdicht.
Waar Potgieter over het lierdicht komt te spreken, doet hij dit op eigen gezag.
Verwijzingen naar autoriteiten die zich over dit genre hebben uitgelaten, zoekt men
tevergeefs. Bij andere genres is dit niet anders, maar bij het lierdicht valt het wat
meer op, omdat dit de dichtsoort is die in het Nederlandse poëticale debat van de
decennia vóór en ná 1800 het onderwerp is geweest van een reeks van polemieken
en verhandelingen, van de pennestrijd tussen Van Alphen en Perponcher tot aan
10
de aanvaring van Adam Simons met Jacob Geel. Dit wil overigens niet zeggen
dat Potgieter zich aan de gangbare opvattingen over het lierdicht niets gelegen laat
liggen, veeleer is het zo dat hij allerlei noties als onomstreden presenteert. In de al
eerder gememoreerde studie over Loots waardeert Potgieter deze dichter vooral
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als ‘lyrisch zanger’ en hij plaatst hem in de traditie van de bijbelse profeten. Loots'
lyrische trant wordt vergeleken met de ‘stoute vlucht’ van een ‘adelaar’ (Potgieter
1875, 81). Op zijn sterkst is hij in enkele ‘onnavolgbare lyrische brokken’, die
‘uitvloeisels van het oogenblikkelijk gevoel’ zijn (Potgieter 1875, 89). Het gaat hier
om een traditionele opvatting van het lierdicht, een genre dat altijd al het meest met
authenticiteit en gevoelsexpressie in verband werd gebracht. Voor Potgieter is de
lyricus Loots hét voorbeeld van een natuurdichter. Hij krijgt bij Potgieter dan ook
‘eene eervolle plaats’ in ‘den tempel der lyrische poëzij, naast Antonides of aan de
zijde van Willem en Onno Zwier van Haren’ (Potgieter 1875, 122).
Als een donderslag bij heldere hemel presenteert Potgieter deze lyrische traditie
aan het slot van zijn studie echter als een gepasseerd station. Over Loots' proeven
in dit genre schrijft hij:
Er is weinig objectiviteit in zijne verzen; hij geeft ons dikwerf, bijna altijd
meer gevoelens van eenen dichter dan gedichten zelve; maar ook Feith,
maar ook Bilderdijk, zijn van die strekking niet geheel vrij te pleiten
(Potgieter 1875, 123).
Net als elders het leerdicht worden hier de lierdichten van Loots, Bilderdijk en Feith
in een historisch kader geplaatst en voor de moderne tijd te licht bevonden: de
spanningen, veroorzaakt door de Franse overheersing aan het begin van de
negentiende eeuw, maakten het schier onmogelijk voor de dichters van toen om
zich wat gedistantieerder op te stellen en hun gebrek aan ‘objectiviteit’ is dan ook
alleszins begrijpelijk, maar daarom vanuit een eigentijds perspectief niet minder
afkeurenswaardig. Potgieter benadrukt dan ook dat Loots met een van zijn laatste
gedichten, het epische Hagar in de woestijn, heeft laten zien dat hij meer kon dan
een lierdicht schrijven. In zijn slotevaluatie heet het mild:
En zoo ook later, in rustiger tijd, zijne persoonlijkheid nog te veel op den
voorgrond trad en den aanhef zijner gedichten door gedwongenheid
ontsierde, weten wij dan niet hoe moeijelijk het valt van geliefkoosde
vormen afstand te doen; ontvangen wij dan in Hagar geen schoon bewijs,
dat ook Loots zich zelf om zijn onderwerp kan vergeten, dat ook hij in
eenen anderen tijd de eischen eener hoogere kunst zoude hebben
bevredigd? (Potgieter 1875, 123)
In dit soort van opmerkingen valt het al eerder geconstateerde patroon te ontdekken:
zoals de Franse tijd vroeg om lierdichten à la Loots, zo vraagt de nu aangebroken
periode om een nieuwe vorm. Dit nieuwe verbindt Potgieter hier voor het eerst met
het ‘objectieve’. Verhalende poëzie, heet het in 1835, leent zich daar beter voor dan
11
het lierdicht.
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De objectiviteit van de moderne dichter
De verhalende poëzie is, het zal na het voorgaande niet verbazen, het genre
waarover Potgieter het meest heeft gepubliceerd. Maar alvorens deze kritieken te
bekijken, is het goed om stil te staan bij de term ‘objectief’, die door Potgieter in zijn
Lootsstuk als criterium voor goede poëzie wordt geïntroduceerd. Veel poëzie uit het
verleden mankeert het aan deze objectiviteit, zoveel is duidelijk. Het criterium wordt
door Potgieter overigens niet met een specifiek genre in verband gebracht, al lijkt
het Loots-essay iets anders aan te duiden. Het ‘objectieve’ speelt een grote rol in
de recensie die Potgieter in 1837 wijdt aan Poëzy, het debuut van de dominee-dichter
J.P. Hasebroek. Hij grijpt deze kritiek aan om zijn denkbeelden over de hedendaagse
dichtkunst uiteen te zetten. Al in de eerste zin van dit stuk plaatst hij twee generaties
tegenover elkaar:
Wie de Poëzij onzer jeugdige Zangers met de Verzen dier Dichters
vergeleek, wier luit of harp hen als knapen streelde en boeide, wier zoete
of forsche toonen hen al het verteederende of verrukkende des gezangs
kennen deed, en hen die wereld onthulden en binnenvoerden, waarvoor
de natuur hen bestemd had, hem verdroot of verheugde het voorzeker
dikwijls op te merken, dat de laatste meer subjectief waren dan de eerste;
dat de vroegere minder naar objectiviteit streefden dan de hedendaagsche
12
(Potgieter 1837c, 569).
Van subjectief naar objectief, zo typeert Potgieter hier de ontwikkeling van de
dichtkunst van zijn tijd. Dat deze verandering voor hem een verbetering inhoudt,
moge duidelijk zijn. Het ideaal van de subjectieve dichter, zo suggereert hij, komt
voort uit het misverstand dat dichten louter aanleg en gevoel vergt, maar veel
belangrijker is het, dat het gevoel in evenwicht wordt gebracht met ‘oordeel, smaak
en kennis’ (Potgieter 1837c, 569).
Ten onrechte, aldus Potgieter, menen sommigen dat het objectieve dichterschap
een brevet van onvermogen inhoudt:
Het moge ligt zijn, zich zelven als individu in de schaduw te plaatsen; het
is moeijelijk, zoo volkomen meester over zijn onderwerp te worden, dat
men de individualiteit er van scherp, treffend, juist doet voorkomen; onder honderd krijgslieden welligt geen tien voor de taak eens hopmans
geschikt, - onder honderd subjectieve dichters welligt geen enkele, die
zich tot de hoogte der objectiviteit verheffen kan (Potgieter 1837c, 569).
Met zijn kritiek op de subjectieve dichtkunst van het verleden lijkt Potgieter, er is al
vaker op gewezen, de zogenaamde huiselijke dichters, voorop Tollens, te attaqueren:
zij bezingen het ‘alledaagsche leven’ zonder erin te slagen het huiselijke wel en wee
13
te idealiseren, waardoor hun poëzie het particuliere nergens zou overstijgen.
Subjectief is echter evenzeer Tollens' tegenvoeter Bilderdijk, die volgens Potgieter
de moderne lezer teleurstelt, juist omdat hij als persoon in zijn werk teveel op de
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voorgrond treedt. Door Tollens én Bilderdijk als ‘subjectief’ te stigmatiseren
distantieert Potgieter zich van de meest spraakmakende dichters uit de voorgaande
generatie.
Waarom karakteriseert Potgieter nu juist de dichttrant van Hasebroek als
‘objectief’? In Hasebroeks gedichten, meent hij, draait het zelden om particuliere
sentimenten. Potgieter citeert in zijn recensie dichtregels waarin ‘des dichters
persoonlijkheid’ zich niet opdringt, regels die geen ‘ingebeeld of vergroot lijden’
bevatten, maar wel ‘eene keurige ontboezeming van algemeen-menschelijke smart’
(Potgieter 1837c, 571). Ook in de humoristische poëzie van Staring vindt Potgieter
‘objectiviteit’:
Staring [...] mag de schepper heeten van een nieuw genre van poëzij,
dat alleen in eenen hoogst beschaafden tijd beoefend en gewaardeerd
wordt, hetwelk evenzeer individualiteit als objectiviteit vereischt (Potgieter
1837a, 295).
Individualiteit en objectiviteit worden hier, net als in het Lootsstuk, in één adem
14
genoemd.
De termen ‘subjectief’ en ‘objectief’ komen in Potgieters kritische werk minder
vaak voor dan men na het voorgaande zou verwachten. Pas zeven jaar later keren
ze terug in een lange recensie die in De Gids van 1844 in drie afleveringen verschijnt.
Potgieter trekt hierin ten velde tegen de dichtkunst van Bennink Janssonius, in zijn
ogen een Da Costa-epigoon. Het werd de aanzet tot een felle polemiek met de
15
jonge Jozef Alberdingk Thijm. Wellicht heeft Thijm, zelf in deze periode een
voorstander van helder geformuleerde beginselen in de kritiek, Potgieter aangezet
tot het bezigen van de aloude terminologie. De verzen van Bennink Janssonius
ontbreekt het, formuleert Potgieter stellig, aan ‘objectiviteit’, ‘nationaliteit’, ‘actualiteit’
en zelfs aan ‘eene sterksprekende individualiteit’ (Potgieter 1844, 600). Thijm wordt
bovendien gegispt omdat hij de ‘subjectiviteit’ van Bilderdijks poëzie zou proberen
te vergoelijken.
Potgieter blijkt er als criticus met termen als ‘objectief’ en ‘subjectief’ een
eigenzinnig begrippenapparaat op na te houden. Daarbij is niet altijd even duidelijk
wat hij met deze termen bedoelt. De betekenissen van bijvoorbeeld ‘modern’,
‘objectief’ en ‘individueel’ lijken in elkaar over te lopen. Duidelijk is in ieder geval dat
Potgieter ze in positieve zin bezigt. Hij gebruikt ze ter typering van een dichterschap
dat fundamenteel zou afwijken van dat van beroemde voorgangers als Bilderdijk
en Tollens. Ze lijken daarmee ook niet bij een specifiek genre te behoren, al
suggereert hij in het Lootsstuk uit 1835 dat het epische het beste bij de moderne
tijd past. Met de verhalende poëzie blijkt Potgieter echter veeleer een
haat-liefde-verhouding te hebben gehad.
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Potgieter en de verhalende gedichten van zijn tijd
- ‘Romantische’ poëzie
In de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw heeft Potgieter een flink
aantal recensies geschreven naar aanleiding van publicaties van verhalende poëzie,
dat wil zeggen van wat langere dichtstukken (vaak maar één per bundel) waarin
een handeling centraal staat. Het genre mag zich in deze periode in een grote
populariteit verheugen en lijkt in dit opzicht de opvolger van het lierdicht dat in de
eerste decennia van de negentiende eeuw zoveel furore maakte. Potgieter verbindt
de verhalende poëzie overigens nergens met het ‘epische’, laat staan met het
historisch beladen ‘epos’. Er was hem blijkbaar veel aan gelegen het ‘nieuwe’ genre
niet te verwarren met het genre van het heldendicht. Potgieter moest immers weinig
hebben van de grote klassieke genres, die hij associeerde met een door hem
verfoeide regelpoëtica. In 1838 refereert Potgieter in een terzijde aan een
verhandeling van Willem de Clercq over de ‘ware dichter’: hij betreurt het dat hij in
het kader van een korte Gids-recensie niet uitgebreid op De Clercqs betoog kan
ingaan, maar hij wil wel kwijt dat hij het oneens is met diens gelijkstelling van de
16
ware dichter met de ‘dichter van een epos’ (Potgieter 1838b, 497). Net als De
Clercq veroordeelt Potgieter de modieuze Byronimitaties van zijn tijd - hij reageert
op De Clercq in een recensie van Byronvertalingen van Beets en Ten Kate - maar
hij weigert de remedie te zoeken in een terugkeer naar een in zijn ogen gedateerd
genre als het heldendicht.
Hoe betitelt Potgieter de verhalende poëzie van zijn tijd dan wel? Als hij in 1835
kritiek uitoefent op de redactie van de Nederlandsche Muzen-Almanak omdat zij de
verhalende poëzie van Staring, Van Lennep en Van der Hoop links heeft laten liggen,
benoemt hij deze langere gedichten als ‘romantische dichtkunst’ (Potgieter 1835,
511). De omschrijving ‘romantisch’ voor dit type poëzie is geen uitvinding van
Potgieter; de term was in deze context zelfs heel gangbaar in deze periode. De
benaming ‘romantisch’ lijkt meestal niet meer dan een synoniem voor ‘verhalend’,
17
maar soms resoneert ook een andere, minder vrijblijvende betekenis mee. Zo ook
bij Potgieter: in de genoemde recensie valt op dat hij Staring, Van Lennep en Van
der Hoop als groep confronteert met een ander drietal, dat eveneens door de
Nederlandsche Muzen-Almanak-redactie is genegeerd. Het gaat om Wiselius, Van
Hall en 's Gravenweert, dichters die in Potgieters termen eerder een ‘priesterlijk
kleed’ uitzoeken voor hun poëzie. Het zijn klassiek georiënteerde poëten, bekend
om hun treurspelen en vertalingen van Griekse en Romeinse auteurs. Met de
confrontatie van deze dichtersgroepen construeert Potgieter een tegenstelling tussen
een traditionele, classicistische dichttrant en een meer eigentijdse, ‘romantische’
poëzie. Een anti-these die in deze periode ook bij de door Potgieter genoemde
dichter en criticus Van der Hoop terug valt te vinden, inclusief het meerduidige
gebruik van de term ‘romantisch’. In het Nederlandse poëziedebat van deze periode
wordt de verhalende poëzie nogal eens in een polemisch verband geplaatst: het is
het genre
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van een nieuwe generatie. Potgieter heeft de term ‘romantisch’ overigens in het
vervolg praktisch ongemoeid gelaten, zoals het een Jacob Geel-adept past. De titel
- Romantische poëzij - van een poëziepublicatie van Vinkeles noemt hij in 1839 ‘vrij
onbepaald’ en zelf spreekt hij liever van een bundeling van ‘drie Verhalen’ (Potgieter
1839, 436).

- Over de verhaalstructuur
In de loop van de voor dit artikel onderzochte periode ontwikkelt Potgieter allengs
een reserve bij het verhalende genre. Deze reserve zou wel eens een voortvloeisel
kunnen zijn uit de Gids-discussie over het proza en meer in het bijzonder de
historische roman. Potgieter houdt zich steeds meer bezig met de vraag wat nu
eigenlijk het verschil is dan wel dient te zijn tussen proza en poëzie. Dat hij hier
aanvankelijk maar weinig mee bezig was, kan worden geïllustreerd aan de hand
van een zeer positieve kritiek die hij in 1837 schreef naar aanleiding van Beets' Guy
de Vlaming. Wat hem vooral bevalt in Beets' gedicht is de hechte structuur van het
verhaal: het gehele verhaal staat in dienst van de voortstuwing van de handeling.
Bij Beets gaan natuurbeschrijvingen en karakterschetsen op in één geheel. Zo prijst
hij Beets' schildering van het maanlicht omdat deze in dienst staat van de
karakterisering van één van de personages. Ook de gruwelijkheden in Beets'
Byronistische dichtverhalen, door menig collega-criticus onder vuur genomen,
beoordeelt Potgieter op hun functionaliteit: Beets' titelheld vermoordt zijn geliefde,
maar deze vreselijke daad komt voort uit het dweperig karakter van Guy: ‘hij is
zielkundig waar’ (Potgieter 1837d, 622). Ook de ‘ongeloovige taal’ van de heidin
Mara bevalt Potgieter, want Beets drukt haar woorden uit ‘in meesterlijke verzen’
die ‘objectief-waar’ zijn (Potgieter 1837d, 631-632). Het gaat er immers om dat de
dichter de ‘orde der zedelijke wereld’ in beelden weet om te zetten en een compleet
inzicht verschaft in de werking van het menselijke driftleven. Of zoals Potgieter het
polemiserend met minder coulante critici uitdrukt:
Gaarne geef ik toe, dat de nieuwere kunst zich vermeidt in te ontleden
en een' afkeer heeft van te omsluijeren; maar wat kwaad steekt er in, dat
wij aan karakterstudie en zielkennis winnen, wat wij aan bevalligheid
verliezen? het geheim van de waardige rust der Grieken is in meer kunsten
dan in de plastische met hen verdwenen (Potgieter 1837d, 629-630).
Beets' psychologisch inzicht past in de moderne tijd die de kunst van de Grieken let op de anti-classicistische toon - achter zich heeft gelaten.
De argumenten die Potgieter in zijn recensie van Guy de Vlaming aanvoert om
zijn positieve oordeel kracht bij te zetten hebben vooral betrekking op het verhalende
karakter van Beets' werk en veel minder op het specifiek dichterlijke van dit moderne
epos. Bij soortgelijke kritieken uit deze eerste Gids-jaren is dit niet anders, ook al
is Potgieter zelden zo positief als bij Beets. Ook als het oordeel negatief uitvalt,
betreft het ergernis over een gebrek aan eenheid in het handelingsverloop
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van de besproken gedichten: de gebeurtenissen schakelen zich willekeurig aaneen
en de spanning verdwijnt omdat de dichter zich teveel met details ophoudt. Bij de
Romantische poëzij van Vinkeles staat Potgieter met opzet wat langer stil,
[...] dewijl wij in het belang onzer jeugdige Dichters niet te veel kunnen
aandringen op het verband tusschen middel en doel, dewijl het voorbeeld
van den Heer Vinkeles ongezocht aanleiding geeft, ter waarschuwing,
hoe zelfs groote poëtische gaven niet toereiken, om het gemis van een
helder bewustzijn der harmonie, welke tusschen beide heerschen moet,
te vergoeden (Potgieter 1839, 443).
Een soortgelijk waardeoordeel, maar veel strenger geformuleerd, is te vinden in de
recensie van L. van den Broeks De reis naar Java:
Er is echter in dit alles een beklagenswaardig gebrek aan harmonie, of wilt gij het nog platter? - evenredigheid van deelen, dat wij slechts aan
afwezigheid van alle studie des onderwerps weten toe te schrijven.
Hoe veel zou dit, hoe veel zou menig vers er bij winnen, zoo de Dichter
zich eerst afvroeg: ‘Waar wil ik heen, en hoe zal ik er komen?’ (Potgieter
1840, 475).
Het verhalende gedicht eist van de maker niet alleen talent, maar vooral ook veel
studie: van het onderwerp dat hij voor zijn werk heeft uitgekozen, maar ook van de
compositieregels. Het zijn eisen, met name ook het studieuze, die Potgieter in deze
jaren ook stelt aan de romanschrijver. In de jaren veertig zet Potgieter echter steeds
meer vraagtekens bij de inwisselbaarheid van de poëet en de prozaïst. Het
verhalende gedicht wordt dan, net als eerder het lierdicht, tot een probleem.

- Een ‘bastaardsoort’
De reserve bij het epische genre komt bijvoorbeeld in 1843 aan het licht, als Potgieter
zich bezighoudt met de berijmde legendes van Jacob van Lennep. Van Lennep had
deze dichtsoort aan het einde van de jaren twintig populair gemaakt. Sindsdien
hadden velen hem nagevolgd. Potgieter heeft het moeilijk met de legende en richt
zich direct tot Van Lennep met zijn kritiek:
De roem van den Dichter van Jacoba's Weeklacht [een verhalend gedicht
uit 1838 van Van Lennep - JO] zal er niet onder lijden, al stemt hij ons
toe, dat de gemakkelijkheid van dictie, welke de bastaardsoort veroorlooft,
dat het eigenlijk gezegde verhaal louter om den lezer in te lichten, waartoe
zij soms verplicht, trots elk zijn wijs, niet de hoogste wijs is, of liever niet
de wijs, waaraan het nageslacht het langst en liefst luisterende ooren
leenen zal (Potgieter 1843a, 231-232).
De legende heet hier een ‘bastaardsoort’, een weinig vleiende kwalificatie, omdat
hierin het verhalende een in Potgieters optiek weinig vruchtbaar verband aangaat
met bijvoorbeeld schilderingen van hartstochten, iets waartoe de dichtkunst bij

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

87
19

uitstek geschikt zou zijn. De vertelling past beter in een prozavorm en Potgieter is
anno 1843 de laatste om deze moderne kunstvorm af te keuren. Het gaat hem er
juist om dat zowel proza als poëzie ‘eigenaardige verdiensten’ hebben en dat het
besef hiervan zowel de romancier als de dichter kan helpen (Potgieter 1843a, 233).
In de eigenlijke recensie draait het niet om het werk van Van Lennep maar om het
‘berijmd verhaal’ 's Gravenhage van A. Beeloo. Potgieters oordeel over Beeloo is
in principe positief. Zijn bewondering gaat echter niet uit naar de epicus maar naar
de ‘oorspronkelijk lierdichter’. De vaak lange passages waarin Beeloo het verhaal
vertelt dat de grondslag van zijn gedicht vormt, zijn geschreven ‘in den stijl der
berijmde legende, die u geen oogenblik inspanning vergt; maar dan hebt gij ook
alles gezegd; immers, het zou onbeleefd zijn er bij te voegen: maar die ook geen
poëzij is’ (Potgieter 1843a, 234). Potgieter gaat overigens niet zo ver dat hij Beeloo
het verhalende genre geheel en al ontraadt. Aan het slot van de recensie spoort hij
de dichter aan om de veelal in de Middeleeuwen gesitueerde legende te laten voor
wat zij is en te kiezen voor een stof die hem, blijkbaar ook gezien zijn dagelijkse
werkkring, beter past:
‘Uw stand, uwe studie, Beeloo! stellen u in staat scherper blik op het
scheepsleven en het zeewezen te slaan, dan een onzer; voor u heeft het
leven aan boord weinig geheimen, voor u onze geschiedenis er geene,
wat toeft gij? de roemrijkste feiten onzer voorvaderen zijn nog onbezongen,
onbezongen in eenen stijl, welke geen proza veroorlooft, die zich door
zijne kernachtige kracht in het geheugen prent, die in éénen regel eenen
toestand schildert, een voorbeeld, dat harten in vuur zet en vlooten bezielt,
wat toeft gij? u wacht meer dan de lauwer, u wacht de dankbaarheid der
nakomelingschap, een degelijker volk, God geve het, dan wij zijn!’
(Potgieter 1843a, 240).
Potgieter berijdt uiteraard een stokpaardje waar hij Beeloo adviseert voortaan de
Hollandse heldendaden uit de Gouden Eeuw te bezingen, maar daarnaast valt in
dit citaat op hoe hij probeert een verschil tussen proza en poëzie te benoemen: de
dichter dient het te zoeken in kernachtige formuleringen die door hun beeldende
kracht het publiek bijblijven, emotioneren en bezielen.
In 1846 komt Potgieter nog een keer terug op de legende. Aanleiding is een
bijdrage van W.J. Hofdijk aan de Nederlandsche Muzen-Almanak, een gedicht met
de titel ‘In 't Bosch van Nyenburgh’. Potgieters kritiek begint heel neutraal: ‘De
nieuwere Legende heeft de grenspalen tusschen de Beschrijvende en de Verhalende
Poëzij schier geslecht’ (Potgieter 1846, 74-75). Al gauw blijkt echter dat Potgieter
van deze genrevermenging weinig moet hebben: de lezer zou bij een gedicht als
dat van Hofdijk - het gaat om een beschrijving van het genoemde bos vermengd
met beelden uit het verleden - in verwarring raken, omdat hij niet weet waar het de
dichter om te doen is. Naar aanleiding van een andere legende van Hofdijk merkt
Potgieter op:
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Het is niet het kleinste geheim der kunst te weten, wat gezegd moet, wat
gezwegen mag worden, en de Legende schijnt, meer dan eenige andere
vorm, verleidelijk, om ten dien opzigte mis te doen zien. Overvloed van
details, schoone details soms, het is waar, verlokken den zanger tot zoo
menigen zijsprong, dat het hoofddoel uit het oog verloren wordt (Potgieter
1846, 77).

- Kritiek op de eigentijdse dichtkunst
In de Beeloo-recensie kwam naar voren waar een dichter, dus ook een dichter van
verhalende gedichten, het volgens Potgieter in moet zoeken, namelijk in kernachtige
en beeldende taal. Potgieter gebruikt in dit verband nogal eens de term
‘veraanschouwelijking’: een dichter moet dat wat hij wil uitdrukken - de ‘gedachte’
- in beelden omzetten. Heel expliciet treedt deze opvatting aan het licht in Potgieters
recensie van Bernard ter Haars De St. Paulus Rots. Ter Haar heeft het waargebeurde
verhaal van een contemporaine schipbreuk als uitgangspunt voor zijn gedicht
genomen. In zijn kritiek confronteert Potgieter Ter Haars werk met het prozaverslag
van een ooggetuige en hij stelt zich daarbij de vraag wat de meerwaarde is van de
dichterlijke bewerking. De waarheid van het prozarapport, zo suggereert Potgieter,
emotioneert hem vaak meer dan Ter Haars poëzie. Dit komt, aldus Potgieter, omdat
Ter Haar de mogelijkheden van het genre te weinig benut. Naar aanleiding van een
wat langere passage schrijft Potgieter, dat de verzen hem ‘koel laten, zoo als alle
redenering doet over een' toestand, die in beelden en groepen moet worden
veraanschouwelijkt, als hij het hart treffen zal’ (Potgieter 1847, 1006). Nergens slaagt
Ter Haar erin zijn personages overtuigend te karakteriseren, bijvoorbeeld door de
helden van het verhaal tot leven te laten komen, ofwel de ‘zielskracht’ van de
personages ‘in beelden’ te veraanschouwelijken (Potgieter 1847, 1011). Ter Haar
blijft steken in gemeenplaatsen. Zijn ‘modern sentimenteele’ verzen ontbreekt het
aan de ‘oud-Hollandsche’ kracht van het ooggetuigeverslag, dat ‘in waarheid van
schets en in gemoedelijkheid van stijl aan de dagen van het Voorgeslacht herinnert,
toen het penseel onzer schilders zich in zulke groepen vermeidde, en de lier onzer
dichters voor zulke gewaarwordingen de juiste klanken aan te geven wist’ (Potgieter
20
1847, 1015). In een dergelijke kritiek weet Potgieter een reeks van
programmapunten aaneen te rijgen: de ‘oud- Hollandse’ geest die de cultuur van
zijn eigen tijd zou kunnen bevleugelen, de opwaardering van het proza als
kunstmedium en - het meest relevant in het kader van dit artikel - het ideaal van
een dichtkunst die treft door een rijkdom aan beelden en bondige formuleringen.
In het uit 1849 daterende essay ‘Jacob van Heemskerck en vijf en twintig jaren
Hollandsche poëzij’ overdenkt Potgieter nogmaals het epische genre. Het mag
bevreemden, dat hij zijn stuk opent met een lofzang op Onno Zwier van Haren en
diens magnum opus De Geuzen, een gedicht waarvan al in de tijd van ontstaan
werd opgemerkt dat het zich aan traditionele genre-indelingen onttrok. In De Geuzen
vindt Potgieter díe kwaliteiten die voor hem wezenlijk zijn voor poëzie en het feit
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dat Van Haren in de ogen van zijn critici kreupele verzen had geschreven, doet daar
voor Potgieter niets aan af:
[...] oorspronkelijkheid in de keuze eens onderwerps, veelzijdigheid in
zijne behandeling, - gedachten en gevoel te over om elken toestand te
begrijpen en weêr te geven; en, mogen wij het bepaalder uitdrukken, in
een enkelen vorm - die hier de lierzang was - beurtelings te beschrijven
of te verhalen, de schoonheden der dramatische poëzij aan die der
epische te huwen, en het hoofd te bevredigen terwijl men het harte
beheerscht, - wie is de gelukkige onzer dagen, die daarin bij van Haren
haalt? (Potgieter 1849, 4-5)
Blijkbaar staat de vermenging van genres, zoals bij Van Haren, een geslaagd gedicht
niet in de weg. Van Haren biedt voedsel voor hoofd en hart en daarmee benadert
hij het ideaal van de objectieve dichter, zoals Potgieter dit al in de jaren dertig had
verwoord.
Beantwoordt Van Haren aan het ideaal dat Potgieter voor ogen heeft; Tollens,
Bogaers en Meijer - de drie dichters die episodes uit het leven van Van Heemskerck
hebben bezongen en wier werk Potgieter in deze overzichtsrecensie bespreekt doen dit duidelijk niet. Tollens krijgt het verwijt dat hij te weinig historiseert en te
weinig karakteriseert, Meijer gaat te onbezonnen te werk en vervalt daardoor te
vaak in een retoriek die niet past bij de karakters en de situaties waarin zij verkeren.
Al met al is Bogaers nog het beste geslaagd, maar bij hem ergert Potgieter zich
weer aan een te lange verhalende passage die slechts ingelast lijkt te zijn om luie
lezers en toehoorders tegemoet te komen. Het blijft tobben met dit genre, al klaagt
Potgieter hier niet over de keuze voor de dichtvorm: het bezingen van heldendaden
uit het vaderlandse verleden beschouwt hij immers bij uitstek als een taak voor de
dichter, die middels kernachtige formuleringen à la Van Haren met dit genre een
bijdrage kan leveren aan het historisch besef van de natie en in het verlengde
daarvan aan een moreel reveil. Voor de dichters van het afgelopen kwartaal is het
uiteraard wel pijnlijk dat Potgieter hun werk vergelijkt met dat van Van Haren en de
moderne poëzie daarbij te licht bevindt.

Tot slot
De criticus E.J. Potgieter blijkt zich in de jaren dertig en veertig van de negentiende
eeuw meermalen bezig te hebben gehouden met indelingen in genres. In principe
benadert hij de ontwikkelingsgang van dichtsoorten vanuit een relativistisch
standpunt: genres komen en gaan. Dit relativisme is echter schijn: naast gedateerde
genres onderscheidt Potgieter ook inferieure dichtsoorten die het produkt zouden
zijn van een ‘foutieve’ literatuuropvatting. Vooral het leerdicht - in Potgieters optiek
een uitvloeisel van een achttiende-eeuwse regelpoëtica die de dichterlijke expressie
belemmerde - moet het ontgelden.
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Het vaak met het leerdicht verbonden adjectief ‘didactisch’ gebruikt Potgieter ook
bij gedichten die tot andere genres dan het leerdicht behoren. De voor Potgieters
poëtica zo belangrijke termen ‘subjectief’ en ‘objectief’ blijken eveneens breed
inzetbaar. Een subjectieve dichter treedt naar Potgieters smaak teveel op de
voorgrond. De moderne tijd, meent hij, vraagt juist om een objectief dichterschap
waarbij de auteur zich in dienst stelt van het door hem gekozen thema.
Het verhalende gedicht, zeer populair in Potgieters tijd, lijkt zich bij uitstek te lenen
voor zo'n ‘objectieve’ dichttrant. Potgieter is aanvankelijk dan ook positief over het
dichtverhaal, maar in de jaren veertig wordt zijn toon gereserveerder. Het narratieve,
meent hij nu, past eigenlijk beter bij het proza. Van de dichter verwacht Potgieter
een kernachtigheid en ‘aanschouwelijkheid’ die in proza niet mogelijk zouden zijn.
Deze dichterlijke taal acht hij vooral effectief in díe poëzie waarin de heldendaden
van Hollanders uit de zeventiende eeuw worden bezongen. Proza- en
poëzie-opvatting liggen bij Potgieter in elkaars verlengde: de romancier en de dichter
krijgen bij hem ieder een eigen territorium toebedeeld, waarbij het de Gids-voorman
niet om de thematiek gaat - zowel de dichter als romancier dienen zich bij voorkeur
bezig te houden met de heldendaden van roemruchte Hollanders uit het verleden
- maar om een stijlregister. Meer dan van de romanschrijver verwacht Potgieter van
de dichter dat hij zijn publiek emotioneert en het zo tot daden weet aan te zetten.
Een kritisch onderzoek naar dichtgenres in verleden en heden inspireerde Potgieter
tot een pregnante opvatting over wat poëzie tot poëzie maakt. Het door De Gids
gestimuleerde debat over het proza mag hierbij niet worden vergeten. In het
Nederlandse poëticale denken speelde het proza tot in de jaren dertig van de
negentiende eeuw een marginale rol. Jacob Geel en in zijn voetspoor Bakhuizen
van den Brink én Potgieter hebben dit voorgoed veranderd. De moderne tijd,
suggereerden zij, vroeg vooral om proza en veel minder om poëzie. In de jaren
veertig lijkt Potgieter dan ook met de poëzie te worstelen, als criticus én als dichter.
Uiteindelijk hangt hij de lier niet aan de wilgen, maar de discussie zet hem wel aan
tot een strikter onderscheid tussen proza en poëzie. Door het dichterlijke samen te
laten vallen met beeldend taalgebruik en met concieze formuleringen lijkt Potgieter
vooruit te lopen op een meer ‘autonomistische’ literatuuropvatting met haar aandacht
voor de ‘poëtische functie’ van het taalgebruik.
Uiteraard staat Potgieters poëzieopvatting, waarin het maatschappelijk
engagement zo'n belangrijke rol speelde, mijlenver af van een l'art pour l'art of
hermetisme. Uiteindelijk ging het Potgieter wel degelijk om de inhoud en zijn eigen
gedichten - zijn tijdzangen bijvoorbeeld - kenmerken zich door een sterk
tendenskarakter. Dit weerhield Conrad Busken Huet er echter niet van Potgieter de
‘dichterlijkste dichter’ (Huet z.j., 10) van zijn tijd te noemen. Bij Potgieter, aldus Huet,
vraagt men zich nooit af waarom hij zijn in poëzie vervatte denkbeelden niet
eenvoudig in proza heeft uitgedrukt. De ironie wil dat Potgieters ‘aanschouwelijke’
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en ‘kernachtige’ poëzie door andere critici als duister en gewrongen werd
veroordeeld, een kritiek die de dichter van Florence tot aan de dag van vandaag
achtervolgt.
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en het synoniem ‘hybride’ zijn door Jacob Geel in het literaire debat geïntroduceerd. Hierover:
Grüttemeier 1999.
Over Potgieters Ter Haar-recensie: Willems 1969, 56-69; 144-145. Ter Haar zou onder meer
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Kortaf
Wim Hazeu, Vestdijk, een biografie. Amsterdam (De Bezige Bij) 2005,
1003 bladzijden. ISBN 90 234 1766 6. Euro 39, 90.
Het gebeurt in ons land niet vaak dat een letterkundige promotie nieuws is voor de
krant en het televisiejournaal. Zo'n uitzondering was de erepromotie in 1964 aan
de Rijksuniversiteit Groningen van Simon Vestdijk, destijds door velen beschouwd
als de grootste Nederlandse schrijver van de vorige eeuw en veelvuldig Nederlands
genomineerde voor de Nobelprijs voor literatuur. Ruim veertig jaar later deed zich
weer zo'n uitzondering voor toen Wim Hazeu aan dezelfde universiteit op 10
november 2005 promoveerde op de hier te bespreken biografie van Vestdijk. Die
media-aandacht is ongetwijfeld een indicatie voor Vestdijks grote populariteit in de
tweede helft van de vorige eeuw en zijn huidige renommee, ook al zijn thans weinig
titels uit zijn immens oeuvre courant en lijkt zijn werk als dat van veel grote schrijvers
uit de twintigste eeuw buiten de kleine kring van universiteit en genootschap weinig
meer gelezen te worden. Hazeu heeft zijn biografie onder meer geschreven om de
nieuwsgierigheid naar Vestdijks werk een impuls te geven; daarin is hij, dunkt mij,
stellig geslaagd, ook al maakt hij het de lezer niet altijd even gemakkelijk.
De biografie, voorzien van drie fraaie fotokaternen, beslaat ruim negenhonderd
bladzijden, inclusief de 1620 noten. Na een korte inleiding volgt in vierendertig
hoofdstukken het chronologisch gepresenteerde verhaal over Vestdijks leven. Op
die ordening is één terechte uitzondering gemaakt: de eerste twee hoofdstukken
hebben betrekking op de geboorte van de schrijver Vestdijk, in 1932 en 1933, de
jaren waarin hij zich met gedichten, novellen, essays en de toen niet gepubliceerde
roman Kind tusschen vier vrouwen overweldigend profileert in de literaire ambiance
van Ter Braak en vooral Du Perron. Vestdijks voornemen aan de hand van het
manuscript van die zeer omvangrijke roman terug te keren naar zijn verleden om
enige kleinere romans daarover te schrijven, vormt de vanzelfsprekende overgang
naar het derde hoofdstuk. Het chronologisch gestructureerde levensverhaal begint
daar met Vestdijks prenatale voorgeschiedenis van grootouders en ouders en zijn
geboorte in 1898 en eindigt in
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hoofdstuk vierendertig met zijn overlijden in 1971 en de periode van ziekte die
daaraan vooraf ging. Daarna, tussen de eigenlijke biografie en de noten, komen
enige bijlagen, onder andere een lijst met Vestdijks woonadressen en een lijst met
bewerkingen van zijn werk voor radio, televisie, toneel en film. Het boek wordt na
de honderdvijftien pagina's noten gecompleteerd met een literatuurlijst en een
onontbeerlijk personen- en titelregister van romans, verhalen, beschouwend proza,
gedichten en gedichtenbundels.
Als gezegd is de Inleiding kort. Ze kan nauwelijks doorgaan voor een
verantwoording die in een proefschrift gebruikelijk is: van enige wetenschappelijke
reflectie op het hybride genre van de schrijversbiografie is geen sprake en een
verwijzing naar de eerder verschenen Vestdijkbiografie, waardoor reliëf gegeven
had kunnen worden aan opzet en aard van Hazeu's boek, komt opmerkelijk genoeg
niet voor. In 1987 publiceerde Hans Visser immers Simon Vestdijk, een
schrijversleven. Het zal thans geen algemeen bekend gegeven meer zijn dat Visser
de medewerking van Vestdijks weduwe verspeelde, waardoor hij onder meer geen
toestemming kreeg te citeren uit niet gepubliceerde bronnen. Niettemin verscheen
zijn biografie, die in nagenoeg alle opzichten niet deugde: het geheel was een
gebrekkig samengestelde compilatie van citaten uit een grote hoeveelheid
ongelijksoortige bronnen, een compilatie die zonder rekening te houden met het
fictionele karakter van een deel van het materiaal en zonder enige hiërarchie daarin
aan te brengen een levensverhaal openbaarde waaraan geen eigen visie ten
grondslag lag. De feitenbiografie van Visser werd bovendien ontsierd door dubieuze
interpretaties waarvoor verifieerbare bronnen ontbraken.
Ofschoon Hazeu zich dus onthoudt van een vergelijking met zijn voorganger,
geeft hij in het inleidende hoofdstukje wel enig inzicht in zijn opvattingen. Zoals men
op grond van zijn biografieën over Gerrit Achterberg (1988) en Slauerhoff (1995)
kon verwachten, is ook deze levensbeschrijving van Vestdijk vooral een biografie
van feiten ten aanzien waarvan de biograaf een interpretatieve terughoudendheid
in acht neemt. ‘Mijn bedoeling was om zo min mogelijk te interpreteren’, aldus Hazeu
in de Verantwoording van zijn Slauerhoffbiografie. Zo expliciet staat het er niet in
het Vestdijkboek, maar in een noot bij de Inleiding citeert Hazeu met instemming
een uitspraak van W.F. Hermans over de Nietzschebiografie van Curt Paul Janz
waaruit eenzelfde attitude spreekt: ‘“Je verveelt je geen ogenblik, wat komt doordat
Janz zich voortdurend bij de feiten houdt en feiten, mits nauwkeurig weergegeven,
vervelen nooit. Hij citeert zeer veel uit brieven. Janz verliest zich, terecht, niet in
psychologische veronderstellingen”.’ Hoewel ik meen dat een accurate presentatie
van de feiten op zich een te licht fundament voor een boeiend betoog is, kan gesteld
worden dat deze Vestdijkbiografie op overeenkomstige principes is gestoeld. ‘Vestdijk
en zijn tijdgenoten komen zo veel mogelijk aan het woord via citaten uit brieven,
dagboeken, interviews, essays, beschouwingen, herinneringen.’ Op deze constatering
valt niets af te din-
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gen. Er zijn maar weinig bladzijden in deze monumentale biografie - ik telde er twee
in het eigenlijke levensverhaal - die uitsluitend woorden van de biograaf bevatten,
en dat zorgt ervoor dat de lectuur ervan over het algemeen een enigszins stroeve
exercitie wordt.
De biografie bevat dus veel, zeer veel citaten, voor een aanzienlijk deel uit bronnen
die nog niet eerder gebruikt werden, zoals de honderden brieven uit de
correspondentie tussen Vestdijk en Henriëtte van Eyk, de brieven van Willem
Brakman, de ongepubliceerde herinneringen van Vestdijks vader, correspondenties
met onder anderen Lies Koning (‘Ina Damman’), Maria Schrader (‘Else Böhler’),
Ans Koster, aantekenboekjes en zakagenda's van Vestdijk. Over Vestdijks leven
en werk is veel bekend, niet alleen door wat Vestdijk zelf en vele tijdgenoten daarover
hebben geschreven, maar ook door de defictionaliserende publicaties van met name
Nol Gregoor (Simon Vestdijk en Lahringen bijvoorbeeld), door tal van
briefwisselingen, door talloze essays en studies in artikelen en boeken en, niet in
de laatste plaats, door de biografie van Visser. Ook al citeert Hazeu zijn voorganger
slechts een enkele keer, de thematische kern van Hazeu's biografie, pregnant
geformuleerd in de trias vrouwen - depressies - werk, is in essentie reeds bij Visser
aanwezig. Ondanks de aanzienlijke uitbreiding van het materiaal, waarover de
biograaf zonder enige restrictie kon beschikken, bevestigt Hazeu toch vooral het
bestaande beeld. Maar anders dan Visser is Hazeu door een trefzekere selectie en
weloverwogen compositie in staat de cruciale momenten uit dit schrijversleven op
effectieve wijze te evoceren. Ook in die gedeelten laat de biograaf vooral de teksten
van anderen voor zich spreken, maar gelukkig komt hij zo nu en dan achter het
gordijn van citaten vandaan en doorbreekt aldus het compilatie-karakter van zìjn
biografie door zelf verbanden te leggen en conclusies te trekken.
Een dramatisch moment in Vestdijks leven is uiteraard de reeds dikwijls
beschreven periode van zijn internering als gijzelaar in het voormalige kleinseminarie
Beekvliet te Sint-Michielsgestel. De documentatie over die tijd is zo groot dat Hazeu
het betreffende hoofdstuk op reportage-achtige wijze met oog voor sfeer en detail
kan openen: ‘Aan het eind van de gure morgen van de vierde mei 1942 draait een
zwarte auto de Parklaan van Doorn in, en stopt bij de inrit van nummer 6.’ Enzovoort.
Op grond van de geciteerde teksten, veelal brieven van Vestdijk, is minutieus te
reconstrueren dat Vestdijk, om vrij te komen, zich voor de Duitse autoriteiten bereid
verklaart lid te worden van de Kultuurkamer. Of hij echt getekend heeft, is niet
duidelijk en ook niet van belang. Waar het om gaat is dat Vestdijk zijn aanbod om
te tekenen beschouwde als dé aanmelding. Hazeu heeft gelijk als hij concludeert
dat de individualist Vestdijk geen sociale strijdvaardigheid of daadwerkelijk verzet
toonde en dat hij moedig noch laf was. Deze visie overtuigt mij meer dan de ook
door Hazeu geventileerde opvatting dat Vestdijks actie tot vrijlating eigenlijk opgevat
moet worden als een slinkse misleiding van de vijand.
Eveneens cruciaal zijn de jaren na de
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Tweede Wereldoorlog waarin Vestdijk een liefdesrelatie met de Amsterdamse
schrijfster Henriëtte van Eyk heeft, terwijl hij met zijn toenmalige ‘huisgenote’ Ans
Koster in Doorn woont. In deze episode wordt goed zichtbaar hoezeer verliefdheid
en vrouwen, werk en depressies de elkaar beïnvloedende coördinaten zijn van een
ingewikkelde en au fond tragische affaire. Hazeu kan aan de hand van vele bronnen
nog eens laten zien welke centrale rol het werk speelde in Vestdijks egocentrische
houding, die dicteerde beide vrouwen aan zich te binden èn op afstand te houden.
Vestdijk kon of wilde - Hazeu spreekt van gemakzucht - tot verdriet van Van Eyk
Doorn niet verlaten omdat zijn idolate huisgenote daar de stilte, de rust en het
isolement bewaakte die Vestdijk noodzakelijk achtte voor de continuïteit van en de
volledige overgave aan zijn schrijverschap. Bovendien was Ans Koster de enige
die hem in de intimiteit van zijn periodieke depressies mocht kennen. Het is dan
ook te begrijpen dat Koster in brieven en dagboek emoties van radeloosheid,
opstandigheid en dreiging verwoordt als Vestdijk de creativiteit stimulerende
verhouding met de begripsvolle en geduldige Van Eyk jarenlang aanhoudt.
In de presentatie van deze episodes, maar ook elders, is het levensverhaal primair
een nauwkeurig feitenrelaas waarin de stem van de biograaf, althans expressis
verbis, in commentaar, samenvatting en overkoepelende visie grotendeels afwezig
is, en dat is jammer. Het is evenwel een paradoxaal gegeven dat waar Hazeu zijn
eigen stem duidelijk laat horen, dat de biografie niet ten goede komt. Zo wordt de
chronologische compositie regelmatig onderbroken door zogenaamde intermezzo's
die achtergrondinformatie over personen en zaken behelzen. Dergelijke teksten zijn
echt storend wanneer ze dienen voor particuliere ontboezemingen als deze,
geformuleerd aan het begin van het intermezzo over Gerard Reve: ‘Terwijl ik
bovenstaand stuk over (Van het) Reve (die in 1968 de P.C. Hooftprijs kreeg) afrond,
bereikt mij het bericht dat Reve in een Belgisch verpleeghuis als uitzichtloos
Alzheimerpatiënt is opgenomen. Ik moet denken aan de periode dat ik, met veel
genoegen, zijn uitgever mocht zijn.’ In het daarop volgende intermezzo, maar ook
meer dan eens daarbuiten, laat Hazeu zijn distantie of neutraliteit geheel varen
wanneer hij zijn andere biografische voorganger Nol Gregoor portretteert. ‘Vestdijks
aandoenlijke sokophouder’ - met instemming citeert Hazeu hier een typering van
Martin Ros - wordt neergezet als een van idolatrie vervulde stalker, als een schlemiel
die zonder Vestdijk geen identiteit bezat en die een indiscrete en maniakale
wie-is-wie-nieuwsgierigheid aan de dag legde. Dergelijke diskwalificaties wekken
eens te meer bevreemding als men bedenkt dat Hazeu de geschriften van Gregoor
dikwijls als bron voor zijn biografie heeft geraadpleegd.
Vestdijk, een biografie geeft ondanks de gesignaleerde tekortkomingen op het
niveau van de feiten een rijke documentatie die leven en werk vooral belicht door
meningen daarover van de gebiografeerde zelf, van honderden tijdgenoten en
lateren uit talrijke en veelsoortige bronnen royaal te citeren. Het beeld dat
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zo ontstaat, verdiept en nuanceert het bekende, wijkt daar in hoofdzaak niet van af.
Niet het minst biedt de biografie een uitstekende introductie tot met name Vestdijks
romans. De ontstaansgeschiedenis, de veelal verbijsterend korte schrijftijd, het werk
zelf door parafrases en citaten met bijzondere aandacht voor de autobiografische
dimensies ervan, een keuze uit de publieke en particuliere reacties van Vestdijk en
tijdgenoten, een bloemlezing van meestal positieve uitspraken uit de contemporaine
en latere besprekingen, oplage- en verkoopcijfers: dat zijn de aspecten die telkens
de revue passeren in de bespreking van de romans. Dat het er tweeënvijftig zijn
draagt er niet weinig toe bij dat het identieke stramien in de behandeling allengs
gaat opvallen.
Tenslotte: een biograaf, aldus Voltaire in Vestdijks roman De filosoof en de
sluipmoordenaar, ‘moet over bewijsplaatsen kunnen beschikken - zegslieden, als
het kan documenten -, waarnaar te verwijzen is en die iedereen desgewenst kan
raadplegen’. Zo is het. Hazeu haalt weliswaar deze uitspraak aan, maar in de praktijk
van zijn biografie komt hij de lezer die dat wil doen op een wel erg zuinige manier
tegemoet door bijvoorbeeld in de noten de bladzijden waaruit citaten afkomstig zijn
bij gepubliceerde bronnen niet te vermelden. En dat soort noten, het zal niet
verbazen, komt nogal eens voor.
Hans Anten
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[2006/2]
Helden en anti-helden
1
Vaderlandse geschiedenis op het Nederlandse toneel, 1800-1848
Lotte Jensen
‘Hoe zwaar het leed ook drukk', hoe hard de kamp ook zij,
Eens worde Nederland gelukkig, magtig, vrij!...
o! Als dan 't nageslacht, zoo groot, zoo rijk gezegend,
Zich in de heilstroom baadt, die op zijn velden regent,
Dan, dan vergete 't nooit, wat arm het heeft verlost,
2
En welk een zee van bloed zyn vryheid heeft gekost!’

Deze woorden spreekt Floris van Montigny, de hoofdpersoon uit het treurspel
Montigni van Hendrik Harmen Klijn uit 1821, vlak voordat een ‘gruw'bre moordbijl’
een einde aan zijn leven maakt. Montigny verblijft op dat moment al twee jaar in
Spaanse gevangenschap. Hij heeft als afgezant van de Nederlandse edelen die in
1566 aan Margaretha van Parma het smeekschrift aanboden, tevergeefs geprobeerd
de Spaanse koning Filips II tot een milder bewind jegens de Nederlanden te
bewegen. Montigny tracht een vrijgeleide te krijgen om terug te keren naar zijn
vaderland, maar wanneer hij Alva's gruweldaden en de onthoofding van Egmond
en Hoorne verneemt, ontsteekt hij in woede tegenover de koning en de aartsbischop
Granvelle. Dat moet Montigny met de doodstraf bekopen. Een goedaardige Don
Carlos, kroonprins van Spanje en zoon van Filips, probeert Montigny's leven nog
te redden, maar deze weigert te vluchten. Ook zijn echtgenote probeert hem te
overreden, maar de liefde voor zijn vaderland is sterker. Met zijn laatste woorden
verwijst Montigny niet alleen naar de heldendaden van Willem van Oranje, maar
omdat zijn eigen dood onmiddellijk hierop volgt, is het vooral Montigny zelf die als
een verlosser van Nederland uitstijgt boven de anderen. Hij offert immers zijn leven
voor een betere toekomst van het vaderland.
Klijns keuze voor Montigny als nationale held is opmerkelijk: hij was een figuur in
de marge van de geschiedenis, van wie weinig meer bekend was dan dat hij samen
met de Markgraaf van Bergen werd uitgezonden naar Spanje. Over zijn dood bestaan
bovendien tegenstrijdige versies, want volgens historici als Van
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Meeteren en Hooft zou hij een natuurlijke dood gestorven zijn, terwijl Bor en
3
Wagenaar meenden dat hij op bevel van Filips onthalsd werd. Maar de keuze voor
Montigny springt vooral in het oog, omdat er zoveel andere, meer voor de hand
liggende nationale helden waren die in tal van vaderlandslievende gedichten al
vereeuwigd waren en als uitgangspunt voor een toneelstuk hadden kunnen dienen:
Albrecht Beylinc, Willem van Oranje, Michiel de Ruyter etc. ‘Waarom juist Montigni,
den minstbeduidenden van allen misschien, wier namen de vaderlandse
staatsgeschiedenis bewaard heeft [...]?’, vroeg T. Olivier Schilperoort, onderwijzer
en tijdgenoot van Klijn, zich dan ook af in zijn bijna 200 pagina's lange kritische
4
bespreking van dit toneelstuk.
Hoe terecht die vraag zelfs in hedendaagse oren ook mag klinken, wie de
toneelproductie uit die jaren overziet, moet constateren dat er wel meer relatief
onbekende vaderlandse helden en heldinnen naar voren werden geschoven, zoals
Ats Bonninga, Radboud de Tweede, Haasje Klaas, Baarte van IJsselstein en Scato
Gockinga. En het publiek leek die keuze te waarderen; de bezoekerscijfers van
Montigni stelden Olivier Schilperoort althans in het ongelijk. Montigni behoorde
5
namelijk tot de langdurige succesvoorstellingen van de Amsterdamse Schouwburg
en volgens de literatuurhistoricus Kalff kenden vooraanstaande tijdgenoten als J.H.
van der Palm, J.M. Kemper en J.H. van Swinden ‘heele stukken van Montigni van
6
buiten’. In 1845 nog varieerde Gerrit van de Linde (alias De Schoolmeester) vrij op
7
Klijns treurspelverzen in een brief aan Jacob van Lennep. En opmerkelijk genoeg
was Montigny als personage die dagen ook nog te zien in een ander toneelstuk: De
dood van Karel, kroonprins van Spanje (1819) van S.I. Wiselius. Maar hier was het
niet Montigny, maar de mede-afgezant en minstens zo onbekende Van Bergen die
8
tot een van de helden van het stuk uitgroeide.
Montigny en Van Bergen zijn slechts twee van de vele vaderlandse helden en
heldinnen die in de eerste helft van de negentiende eeuw op het toneel te zien
waren. De genoemde toneelteksten maken bovendien deel uit van een veel breder
corpus van teksten (gedichten, verhalen, romans etc.) waarin een beroep werd
gedaan op het nationale verleden om gevoelens van vaderlandsliefde op te wekken
en het zelfbewustzijn van de natie te vergroten. Het creëren van nationale helden
en mythes vormde een essentieel onderdeel in het proces van natievorming, zoals
zich dat vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw in verschillende Europese
landen voltrok. Het waren niet zozeer de fysieke landsgrenzen die de ene van de
andere natie onderscheidden, maar veel belangrijker was het ‘emotionele fundament’
9
op grond waarvan mensen zich tot een bepaald volk rekenden. De cultivering en
verheerlijking van het eigen nationale verleden speelde daarbij een cruciale rol,
zoals onder meer Van Sas voor de Nederlandse en Verschaffel voor de Belgische
10
natie hebben laten zien. Een gedeeld verleden, waarin periodes van onderdrukking
en bevrijding elkaar afwisselden, verhoogde het vaderlandse bewustzijn en daarmee
het gevoel van onderlinge verbondenheid. Natievorming en nationale
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geschiedschrijving - in tal van narratieve vormen - waren, met andere woorden,
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Terecht heeft Van Sas gewezen op de belangrijke plaats die de literatuur vervulde
in het uitdragen van een vaderlandse gevoel dat gebaseerd werd op historische
zelfbesef. Verzetspoëten als Loots, Tollens en Helmers waren in de jaren 1800-1813
belangrijke vertolkers van de geïntensiveerde behoefte aan een heroïsch verleden
11
en waren representatief voor een brede groep van cultuurproducenten. Die
geïntensiveerde aandacht voor het verleden kwam ook tot uiting in een toenemende
belangstelling voor de eigen letterkundige geschiedenis: pioniers als Van Wijn, Van
Dijk, Siegenbeek en De Vries schreven toen ook de eerste literatuurhistorische
12
overzichten van Nederland. Internationaal gezien passen de ontwikkelingen in
Nederland daarmee in wat door Leerssen is omschreven als een periode of ‘conditie’
van ‘literary historicism’ ofwel een algehele letterkundige preoccupatie met de
geworteldheid van de eigen cultuur in het nationale verleden. ‘Letterkundig’ moet
daarbij in brede zin opgevat worden: de hang naar het verleden uitte zich niet alleen
in de literatuur zelf, maar ook in een toegenomen belangstelling voor de editie- en
13
taalwetenschap die zich richtte op materiaalverzameling en bronnen-ontsluiting.
In deze bijdrage richt ik me op één specifiek genre waarin de cultivering van het
verleden tot uitdrukking komt: het toneel. Ik richt me daarbij op de eerste eeuwhelft
van de negentiende eeuw, grofweg de periode 1800-1848. Het
vroeg-negentiende-eeuwse Nederlandse toneel mag zich de laatste jaren in een
14
groeiende belangstelling verheugen. Inhoudelijke studies zijn - een enkele
15
uitzondering daargelaten - echter nog altijd schaars. De oudere letterkundige
overzichten van Kalff en Te Winkel besteden weliswaar relatief veel aandacht aan
het oorspronkelijk Nederlandstalige repertoire, maar een interpretatief kader
16
ontbreekt. Dat geldt ook voor de specifiek op het toneel gerichte overzichten van
17
Worp en Albach. Voor de Belgische toneelproductie is de situatie gunstiger: Tom
Verschaffel heeft aan de hand van inhoudelijke analyses laten zien hoe historische
drama's in het negentiende-eeuwse België als instrument voor natievorming werden
ingezet: het vaderlandse toneel streefde ernaar de vaderlandsliefde bij het publiek
18
te vergroten en het historische bewustzijn van de natie te vergroten.
In navolging van Verschaffel zal ook hier het accent vooral gelegd worden op de
veelal actuele, politieke implicaties die toneelschrijvers aan hun historische stof
oplegden en de wijze waarop het toneel zo diende als een instrument van
natievorming. Juist het toneel leent zich goed voor een analyse vanuit dit perspectief,
omdat toneelstukken een duidelijk performatieve werking hadden. Tussen de tekst
en het publiek bestond een veel rechtstreeksere relatie dan bij andere letterkundige
genres. Toneelschrijvers waren er immers op uit om een bepaald effect bij het
publiek teweeg te brengen, zoals ook in een verhandeling uit 1823 over het
vaderlandse toneel wordt benadrukt: ‘Doch onder alle vakken van Letterkunde is
er misschien geen, dat zoo onmiddellijk aan den roem eener natie, zelfs aan haar
bestaan als
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een volk verknocht is, als het tooneeldicht [...] Geene dichtsoort vertoont zich zoo
luisterrijk als deze; geene is zoo naauw verknocht met het openbare leven der
19
burgers’.
Na enkele introducerende opmerkingen over het corpus als geheel ga ik in op de
eigenlijke inhoud van de stukken en de complexe verwevenheid van verleden en
heden die daarin tot uitdrukking komt. Welke periodes genoten de voorkeur en welke
- al dan niet problematische - helden werden naar voren geschoven? Welke stof
stond centraal en in dienst van welke (vaak politiek gekleurde) beeldvorming? Gezien
de omvang van het corpus zal ik me bij de inhoudelijke analyse vooral laten leiden
door een drietal opvallende piekmomenten in de productie, die alle nauw gerelateerd
zijn aan politieke ontwikkelingen: de jaren 1808-1810, 1815-1818 en 1830-1832.

Het vaderlands-historisch toneel: productie versus consumptie
In de periode 1800-1848 werden minimaal 78 stukken met vaderlands-historische
20
stof geschreven (zie bijlage 1). Het gaat mij hier vooral om de inhoud en
thematieken van de stukken en niet zozeer om de receptie of de eigenlijke opvoering
ervan. Dat neemt niet weg dat dergelijke gegevens wel relevant zijn om zicht te
krijgen op de populariteit van bepaalde stukken en daarmee de smaak van het
publiek. Op het negentiende-eeuwse toneel waren namelijk veel meer vaderlandse
historiestukken te zien, dan alleen de stukken die hier besproken worden. Tot de
canonieke of langdurige succesvoorstellingen behoorden in de eerste decennia van
de negentiende eeuw ook verschillende zeventiende- en achttiende-eeuwse
toneelstukken, zoals Vondels Gijsbrecht van Aemstel (1637), De Marres Jacoba
van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736), Winter-van Merkens Maria van
Bourgondië (1774) en Nomsz' Maria van Lalain (1778) en Michiel Adriaansz. de
21
Ruiter (1780). En niet zelden werden juist deze historische stukken als inspirerende
voorbeelden aangegrepen om eigentijdse schrijvers aan te sporen onderwerpen uit
de nationale geschiedenis te kiezen:
Vaderlandsliefde staat hier op den vóórgrond, vooräl wat het treurspel
betreft: dus kan men niet te veel de onderwerpen daartoe uit de
vaderlandsche geschiedenis putten, gelyk dan ook reeds verscheiden
onzer dichters en dichteressen zulks loflyk hebben gedaan, en de
navolgende stukken, ondere anderen, strekke hiervan tot de sprekendste
bewyzen: JACOBA VAN BEIJEREN, ADA, DE BELEGERING VAN HAARLEM,
CLAUDIUS CIVILIS, ALEID VAN POELGEEST, ROBBERT DE VRIES, MARIA VAN
BOURGONDIËN, JACOB SIMONSZOON DE RIJK, MARIA VAN LALAIN, MICHIEL
22
ADRIAANSZ. DE RUITER, DE HOEKSCHEN EN KABELJAUWSCHEN, enz.
Verschaffen de repertoirelijsten dus een breder beeld van het historische toneel dat
opgevoerd werd, ze geven ook een indicatie van de verhoudingen tussen het
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vaderlands-historische en het overige toneel. In Ruitenbeeks lijst van ruim 600
opgevoerde stukken in de Amsterdamse Schouwburg bevinden zich 31 negentiende(circa 5%) en 11 zeventiende- en achttiende-eeuwse stukken met vaderlandse
historische stof (circa 2%). Andere repertoirelijsten laten soortgelijke percentages
23
zien. Lijken dit weliswaar geen indrukwekkende aantallen, onder de langdurige en
tijdelijke succesvoorstellingen bevonden zich verhoudingsgewijs wél veel
historiestukken, zoals Westermans De admiraal De Ruiter te Napels (1815), Wiselius'
De dood van Karel, kroonprins van Spanje (1819), Klijns Montigni (1821), Warnsincks
Pieter Dirkszoon Hasselaar (1821), Muller-Westermans De Admiraal Piet Hein te
Delftshaven (1832), Ruyls Groningen ontzet (1832) en Van Halmaels Radboud de
tweede, koning van Friesland (1839). In procenten uitgedrukt: maar liefst 42% van
de historische stukken werd gedurende een grote of beperktere reeks van jaren
24
vaak opgevoerd en druk bezocht.
Het aantal vaderlandse historiestukken was niettemin in de minderheid.
Overwegend werden er vertalingen, merendeels van Franse en Duitse oorsprong,
uitgebracht en opgevoerd. Over de dominantie van auteurs als Pixérécourt en
Kotzebue en hun als verderfelijk ervaren invloed regende het gedurende de gehele
eerste helft van de negentiende eeuw klachten, zoals deze:
Maar slaafsche nabootsing der Franschen, en sedert een twintig of
dertigtal jaren der Duitschers, hebben onze eigene vindingskracht, zoo
't schijnt, dermate uitgeput, dat onze Tooneelen, zelfs de voornaamste
Schouwburg der Natie, aan Vertalingen, somtijds, ellendige, van
Buitenlanders worden ten prooije gegeven, en dat onder sommige onzer
reizende Troepen de smaak zoo dóór bedorven is, dat het mij voorstaat,
zekeren lang vergeten Fransche tooneelspelmaker van de derden of
vierden rang, ik geloof eene Pixérécourt, op eene annonce den GROOTEN
25
te hebben zien noemen!
De aanhoudende negatieve uitingen hebben ertoe geleid dat bij latere historici het
beeld is ontstaan dat het Nederlandse toneel gedurende de periode 1800-1840 in
een algehele staat van verval verkeerde: het toneel werd immers beheerst door het
26
melodrama en de legio ‘prulwerken’ die de ‘Kotseboëaansche Eeuw’ voortbracht.
Terecht zijn er bij deze eenzijdige beeldvorming door zowel Gras als Ruitenbeek
recent kanttekeningen geplaatst: de waardeoordelen van negentiende-eeuwse critici
zijn klakkeloos naar de latere tijd overgezet, terwijl de normen van het contemporaine
27
publiek buiten beeld zijn gebleven. Daar kan nog het argument aan toegevoegd
worden dat uitspraken zoals de hierboven geciteerde sterk gekleurd zijn, omdat ze
zonder uitzondering afkomstig zijn uit de pen van de vurigste voorstanders van een
nationaal toneel. Zulke uitingen duiden er dan vooral ook op dat er tegelijkertijd
aanhoudend pogingen werden ondernomen om het oorspronkelijk Nederlandstalige
toneel steviger in het zadel te helpen.
In de eerste eeuwhelft van de negentiende eeuw werden er inderdaad tal
28
pleidooien gehouden voor een sterkere positie van ‘het nationaal toneel’. Nationaal
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betekende in deze context vooral ‘nationalistisch’ ofwel vaderlandslievend: het
theater moest in de eerste plaats gevoelens van vaderlandsliefde opwekken. Het
kiezen van thema's uit de vaderlandse geschiedenis werd daarbij in het bijzonder
aanbevolen, omdat deze bij uitstek de liefde tot de geboortegrond konden
29
opwekken. In de woorden van een van de pleitbezorgers, de lettterkundige Petrus
van Limburg Brouwer:
‘het denkbeeld van een tooneel, uitsluitend aan onderwerpen, uit onze
vaderlandsche geschiedenis gewijd, bekoort mij: hoe verre de tijd, in
welken de gebeurtenissen voorgevallen zijn, ook van ons verwijderd zij,
het bekende der namen van plaatsen en personen, het denkbeeld, dat
die geschiedenis op onzen bodem, misschien niet verre van de plaats,
op welke wij ons werkelijk bevinden, gebeurd zij, heeft iets buitengemeen
streelends. [...] Wij gevoelen ons te huis, onze belangstelling is grooter
30
[...].’

Algemene kenmerken
Hoe zag het corpus vaderlandse historiestukken er inhoudelijk eigenlijk uit? In de
eerste plaats valt op dat de meeste auteurs, overeenkomstig de ernstige aard van
de onderwerpen, voor het treurspel kozen. In bijna de helft van het totale aantal
stukken ging het om een treurspel waarin de doorgaans mannelijke hoofdpersoon,
conform de regels van het genre, worstelde met een dilemma. Vaak moest hij daarbij
een keuze maken tussen zijn vaderland en zijn dierbaren (echtgenote, geliefde,
familie etc.). Door ten strijde te trekken tegen de vijandelijke mogendheden bestond
het gevaar dat hij niet meer zou terugkeren en dat zijn dierbaren het voortaan zonder
hem zouden moeten stellen. De vertwijfelingen en innerlijke verscheurdheid van de
hoofdpersoon enerzijds en de angstige momenten van de betrokkenen anderzijds,
bepaalden zo de dramatische spanning van het stuk.
In de tweede plaats valt te constateren dat de meeste auteurs een sterke voorkeur
hadden voor momenten waarin de voorouders met succes in opstand kwamen tegen
de overheersing van buitenlandse mogendheden. De reeks van glorieuze momenten
begon al bij de Batavieren, die zich onder leiding van Claudius Civilis in de eerste
eeuw na Christus met succes tegen de Romeinse overheersers hadden gekeerd.
Toch was het niet Claudius Civilis zelf die op het toneel verscheen, maar de Bataafse
31
krijgsheer Verax, die de Romeinse vesting Vetera wist te veroveren. Voor andere
gedenkwaardige momenten uit de Oudheid werd vooral verwezen naar de Friese
opstandelingen, die zich onder leiding van verschillende vorsten eveneens succesvol
32
hadden geweerd tegen het gezag van de Romeinse en Deense vorsten.
Ook in de Middeleeuwen waren er momenten van succesvol verzet tegen bepaalde
vorsten aan te wijzen, maar hier waren het niet zozeer de buitenlandse dreigingen
alswel de binnenlandse onrusten die als uitgangspunt voor de stukken fungeerden.
Met name de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de vete tussen de
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Vetkoopers en Schieringers inspireerden toneelschrijvers. Vooral de Kabeljauw
Albrecht Beylinc was een geliefd personage - over hem later meer. Daarnaast waren
er Hollandse graven en hun binnenlandse tegenstanders aan wie stukken gewijd
werden, zoals Floris de Vijfde en Willem van Holland. In één geval draaide het wel
om een opstand tegen buitenlandse inmenging: in 1304 wist Witte van Haamstede,
zoon van Graaf Floris V, de Vlamingen te verdrijven die op het punt stonden Haarlem
33
in te nemen.
De Tachtigjarige oorlog ten slotte was de grootste leverancier van geslaagde
opstanden tegen, in dit geval, de Spaanse onderdrukker. Talrijk zijn de toneelstukken
waarin de belegering en het ontzet van een stad centraal staan, zoals in Leiden,
Haarlem, Middelburg, Groningen en Breda. Ook de roemrijke overwinningen op zee
van Michiel de Ruyter, Piet Hein en Maarten Tromp werden gretig gememoreerd.
Wie het hele corpus vaderlands-historische stukken bijeen ziet, kan niet anders dan
constateren dat onderdrukking en bevrijding als de centrale motieven fungeren. De
strijd voor fysieke en geestelijke vrijheid domineerde de stukken, of het nu ging om
het verzet tegen buitenlandse machten, de bezwering van binnenlandse twisten of
de relatie tussen vorst en volk. Het streven naar onafhankelijkheid en soevereiniteit
was dus een essentieel onderdeel in de beeldvorming van het vaderlandse verleden
en keerde steeds in andere verhalen en gedaantes weer terug. Het gaf de
geschiedenis een vorm van continuïteit en samenhang en benadrukte de veerkracht
van de natie door de eeuwen heen.
Ook al was de Tachtigjarige Oorlog de opstandsperiode bij uitstek, toch kozen
auteurs niet massaal voor thema's uit die tijd. De periode tot 1813 laat weliswaar
een overheersende belangstelling voor episodes uit de oorlog tegen de Spanjaarden
zien, maar in de jaren 1813-1830 steeg de belangstelling voor de Middeleeuwen
zichtbaar en werden er bijna evenveel stukken aan deze periode gewijd. Dat is
vanuit de politieke context wel verklaarbaar: de eerste regeringsjaren van Willem I
stonden in het teken van herstel en het bijeenhouden van de noordelijke en zuidelijke
provincies. Ook op het toneel kwam de nadruk meer op verzoening en eendracht
te liggen, dan op het verzet tegen buitenlandse mogendheden. De middeleeuwse
geschiedenis leverde voldoende, en soms zelfs meer overtuigende, exempla van
goed regeringsbeleid en verzoeningsverhalen. De Tachtigjarige Oorlog herinnerde
bovendien teveel aan het conflict tussen de protestanten en katholieken en paste
dan ook minder goed in een eendrachtsboodschap. In de jaren erna zien we de
belangstelling voor middeleeuwse motieven alleen maar toenemen: zowel in de
periode 1830-1840 als 1840-1848 zijn minstens zo veel stukken aan de Oudheid
en Middeleeuwen samen gewijd als aan de Tachtigjarige Oorlog. Die constatering
druist in tegen het gangbare beeld dat de waardering voor de zeventiende eeuw
sprongsgewijs toenam in de jaren dertig, onder invloed van het offensief van Potgieter
34
en Bakhuizen van de Brink in De Gids. Voor wat betreft het toneel is dus eerder
de omgekeerde beweging zichtbaar, al voelden sommige auteurs zich wel geroepen
35
de keuze voor middeleeuwse thematieken te verdedigen.
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In de derde plaats kan worden vastgesteld dat alle stukken primair een nationaal
belang dienden. De helden en heldinnen die gefêteerd werden, waren in de eerste
plaats nationale grootheden, of ze nu uit Leiden, Haarlem of Groningen afkomstig
waren. Met hun gedrag gaven ze aan iedereen het goede voorbeeld. Wanneer in
Groningen ontzet (1832) de Groningers bijvoorbeeld stand weten te houden tegen
de Duitsers, spreekt de burgemeester van de stad niet alleen zijn eigen volk, maar
het gehele land toe: ‘Mogt mijne bakermat, mogt Groningen u leeren, Wat of een
36
volk vermag, blijft de Eendragt slechts regeren. Daarnaast waren er soms ook
regionale of lokale belangen in het geding. Twee vaderlands-historische
toneelstukken van Van Lennep hadden bijvoorbeeld specifiek betrekking op
Amsterdam. Hij verheerlijkte de stad door te wijzen op haar voortrekkersrol in het
zeventiende-eeuwse culturele leven in Een Amsterdamsche winteravond in 1632
(1832) en Vondels droom (1838). De stukken waren speciaal geschreven om de
vieringen van het tweehonderdjarige bestaan van respectievelijk het Athenaeum
en de Amsterdamse Schouwburg op te luisteren. Arie Ruysch behartigde de Zeeuwse
belangen door geld in te zamelen voor een standbeeld voor Michiel de Ruyter in
37
Vlissingen. En bij Arent van Halmael was er sprake van Fries patriottisme. Hij
wijdde maar liefst vijf treurspelen aan grootse momenten uit de geschiedenis van
Friesland, want het ging hier om ‘een hoogst belangrijk gedeelte van die onzes
Nederlandschen Vaderlands, en te zeer verwaarloosd bij de meesten van diens
38
Geschiedschrijvers, ja, verwaarsloosd bij de Friezen zelve. Maar ondanks zijn
regionale insteek ging de strekking van zijn stukken verder dan alleen de
provinciegrenzen: de Friese geschiedenis zat boordevol leerzame lessen voor het
vaderland als geheel. De uit specifieke steden afkomstige helden vervulden zo een
brugfunctie tussen een lokaal en een nationaal denkkader: het begrip ‘vaderland’
39
werd vanaf de jaren 1800 steeds vaker nationaal in plaats van regionaal ingekleurd.
In de vierde plaats kan geconstateerd worden dat een relatief kleine groep auteurs
verantwoordelijk was voor een verhoudingsgewijs groot gedeelte van het corpus.
Vier auteurs namen tezamen 26 van de 78 stukken voor hun rekening. De bekende
veelschrijver Adriaan Loosjes, die ook in de periode voor 1800 minstens 8 historische
toneelstukken en tal van historische romans en schoolboeken op zijn naam heeft
staan, is de productiefste met zeven stukken. Met zes stukken zijn vertegenwoordigd
de suikerraffinadeur en toneelschrijver Willem Hendrik Warnsinck, de acteur-schrijver
Marten Westerman en Arent van Halmael. Van Halmael was vanaf 1817 werkzaam
als auditeur-militair in Leeuwarden en gaf een groot aantal werken uit op het terrein
van de Friese geschiedenis. Dat verklaart zijn specifieke voorkeur voor toneelwerken
die op deze regio betrekking hadden. Temidden van de auteurs die vier of minder
stukken schreven is er een grote verscheidenheid: we vinden er zowel de namen
van geleerde schrijvers als Jacob van Lennep, Samuel Iperiuszoon Wiselius en
Mathijs Siegenbeek. Daarnaast zijn er ook auteurs die vandaag de dag grotendeels
vergeten zijn, zoals Anna Petronella Muller-Westerman (dochter van de hierboven
genoemde Marten Westerman), Pieter Vreede Bik, Arie Ruysch, C. Alex van Ray
en Alexander François Sifflé.
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In de vijfde en laatste plaats kan geconstateerd worden dat auteurs op uiteenlopende
wijzen omgingen met de historische bronnen. Een volledig ‘betrouwbare’ weergave
van de historische werkelijkheid was even onmogelijk als in vele gevallen onwenselijk.
Het opvoeren van historische personages op het toneel betekende nu eenmaal dat
de auteur zijn verbeelding moest aanspreken bij de inkleuring van karakters,
emotionele reacties en taalgebruik van de personages. Deze bepaalde immers
functioneren van de personages. Verder kwamen er in vrijwel ieder stuk fictieve
personages voor: de protagonisten werden omringd door geliefden, familieleden,
40
vertrouwelingen, bediendes en voor- en medestanders. De ‘gaten’ in de
geschiedkundige bronnen boden de auteur uiteraard veel vrijheden, maar veel
auteurs legitimeerden hun keuzes door middel van een voorbericht of een aanhangsel
met aantekeningen over de geraadpleegde bronnen, zeker wanneer ze voor een
afwijking van de bestaande beeldvorming kozen. Daarnaast hadden de
verantwoordingen een retorische functie: de auteur presenteerde zich daarmee als
een belezen persoon die op de hoogte was van de historiografische traditie waarin
hij zich begaf.
De mate waarin toneelschrijvers verantwoording aflegden, varieerde echter sterk.
Sommigen lieten het bij de opmerking dat de dichter nu eenmaal geen
geschiedschrijver was en dat vrijheden om die reden geoorloofd waren: ‘Maar de
overeenkomst, met de Historische waarheid - die bestaat niet op het Tooneel; die
is voor den geschichtschrijver, voor den geleerden, maar niet voor den dichter’,
41
aldus H.H. Klijn in zijn voorbericht bij Filips van Egmond (1826). Veel ernstiger
nam Wiselius de kwestie echter op. Hij liet aan zijn treurspelen Aernoud van Egmond,
hertog van Gelder (1818) en De dood van Karel, Kroonprins van Spanje (1819) een
ruim veertig pagina's tellend betoog vooraf gaan, waarin hij nauwgezet aangaf welke
vrijheden een treurspeldichter zich wel en niet kon veroorloven en hoe hij te werk
was gegaan bij het vervaardigen van zijn eigen spelen. De auteur moest volgens
Wiselius ervan doordrongen zijn dat er grenzen aan de verbeelding waren: ‘hoezeer
ik den Dichter niet angstvallig verbonden wensch te doen zien aan de historische
waarheid in alle kleinere omstandigheden, is echter de Geschiedenis in het algemeen
42
[...] mij veel te heilig’. Voor gebeurtenissen, die met ‘eenen geheimzinnige sluier’
waren bedekt, mocht de dichter zich enige vrijheid permitteren, maar dat gold beslist
niet voor grote historische figuren over wie afdoende bronnenmateriaal beschikbaar
was, zoals Karel de Grote. Evenmin mocht een auteur zomaar een liefdesintrige in
de verhaalstof verweven: deze moest ofwel de voornaamste rol erin spelen ofwel
43
helemaal terzijde gelaten worden. Sommige auteurs refereerden expliciet aan
deze regel van Wiselius. Zo liet Jan van Walré in Diederijk en Willem van Holland
(1821) bewust alle ‘minnary’ achterwege, omdat dit niet tot de eigenlijke kern van
44
de zaak behoorde. J.C. Bousquet pakte het nog rigoureuzer aan: hij weerde alle
vrouwelijke personages uit zijn stuk, omdat ‘de geschiedenis hier zweeg’. Hij koos
liever voor een stuk met louter mannen, dan voor ‘de gedwongene inlossching eener
45
onwaarschijnlijke en bij de haaren gesleepte minnarij.
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Het merendeel van de auteurs was echter veel minder streng in de leer dan Wiselius
en aarzelde niet om de geschiedenis enigszins te manipuleren en naar eigen hand
te zetten. Dat kon op het niveau van de familiebetrekkingen of liefdesintriges zijn,
maar soms waren de ingrepen structureler van aard. Opmerkelijk is bijvoorbeeld
de ingreep van Van Halmael in zijn Adel en Ida of de bevrijding van Friesland (1831),
waarin hij de opstand van de Friezen in het jaar 28 na Christus tegen de Romeinse
landvoogd Olenius beschrijft. De Friese koning Diokarus verblijft volgens de
geschiedkundige bronnen veertig jaar in ballingschap, maar Van Halmael heeft daar
in zijn stuk achttien jaar van gemaakt. Deze ingreep, zo meldt hij in de voorrede,
behoeft voor zijn lezers geen verdere uitleg: ‘Mogen zy het gevoelen, even als zoo
vele andere zinspelingen in mijn werk, dat een versierd kunstvoortbrengsel is,
gebaseerd op eenen geschiedkundigen achtergrond, doelende op latere
46
gebeurtenissen’. Het publiek moest de achttien jaar ballingschap interpreteren als
de achttien jaar tussen 1795 en 1813 die prins Willem Frederik, de latere koning
Willem I, noodgedwongen in het buitenland verbleef. Toen hij op 30 november 1813
weer voet op vaderlandse bodem zette, werd hij door zijn aanhangers als een ware
verlosser binnengehaald. Precies zo zag het Friese volk uit naar hun bevrijder:
[...]. Zij hijgen naar den held
Die hen verlossen zal van hun geweldenaren.
Den binnenlandschen twist verzwolgen achttien jaren
Der wreedste slavernij, gerechte straf der Goôn,
47
Thans roept u ieders hart, o ieders hoop ten troon!

En koning Diokarus antwoordde op een typisch negentiende-eeuwse manier, door
zich als een vader van zijn volk te omschrijven: ‘wil inderdaad mijn volk, zijn vorst
48
en vader weêr?’
Een ingreep als deze is exemplarisch voor hoe de meeste auteurs met hun
historische stof omgingen. Een ‘waarheidsgetrouwe’ voorstelling van zaken was tot
op zekere hoogte gewenst, maar uiteindelijk ging het er niet zozeer om een zo
historisch correct mogelijk beeld over te dragen, maar een historisch wenselijk beeld
49
neer te zetten. De toeschouwers dienden vooral iets te leren van een voorstelling:
de getoonde gebeurtenissen hadden weliswaar plaats gevonden in het verleden,
maar waren ook relevant voor de actuele situatie waarin het land verkeerde.

Actuele betekenis van het verleden
Het corpus vaderlands-historische toneelstukken laat drie opvallende piekmomenten
zien: er is sprake van een verhoogde productie in de jaren 1808-1810 (14 stukken),
1815-1818 (9 stukken) en 1830-1832 (14 stukken). Een verklaring voor de
uitschieters levert de politieke actualiteit. De actieve cultuurpolitiek die
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Lodewijk Napoleon - zelf een frequent schouwburgbezoeker - sinds zijn aantreden
in 1806 voerde, wierp ook zijn vruchten af op toneelgebied. Vanaf 1815 was het de
restauratie van koning Willem I die voor een hernieuwde opbloei van
vaderlands-lievende literatuur in het algemeen zorgde en in de jaren 1831-1832
zorgde de Belgische Opstand voor een ongekende opleving van nationalistische
cultuuruitingen, wat ook het aantal toneelstukken met een vaderlands-historisch
50
thema deed toenemen. Na 1840 nam de productie van historische stukken zichtbaar
af: de erkenning van de jonge Belgische Staat was inmiddels een feit en er lijken
minder acute politieke aanleidingen te zijn geweest die toneelauteurs naar een
roemrijk historisch verleden deden omzien. Andere verklaringen voor de neergang
in de productie kunnen zijn dat classicistische treurspelen uit de mode raakten om
51
plaats te maken voor andere genres, zoals melodrama's of de opkomst van een
nieuw genre als de historische roman, die voor auteurs een aantrekkelijk middel
vormde om de geschiedenis op een aantrekkelijk wijze aan een breder publiek te
presenteren.

Eerste piekperiode: 1808-1810
De toneelstukken uit de eerste piekperiode laten zich in twee groepen verdelen.
Aan de ene kant zijn er twee treurspelen van Willem Bilderdijk, die beide handelen
over het conflict tussen een middeleeuwse vorst en de verbasterde adel (Floris de
Vijfde en Willem van Holland). Bilderdijk veroordeelt de heerszuchtige edellieden
die in opstand tegen hun vorst komen en kiest onomwonden partij voor de absolute
vorst, wiens gezag te allen tijde gerespecteerd dient te worden. Vooral Floris de
Vijfde kan gelezen worden als een eerbetoon aan de Franse monarch die op dat
moment de heerschappij over Nederland voerde: Koning Lodewijk. Hij schreef het
speciaal voor diens bezoek aan de Amsterdamse Schouwburg in 1808 en droeg
52
het aan hem op. Het werd echter pas in 1844 voor het eerst opgevoerd.
Veel talrijker zijn echter de stukken waarin de wens naar onafhankelijkheid
doorklinkt, zoals Het ontzet der stad Leiden (1808) van Marten Westerman, waarin
de wreedheden van de Spaanse onderdrukkers in scherp contrast worden geplaatst
met de ‘rechtgeaarde Hollanders’, voor wie de vrijheid van het geweten ‘het edelste
sieraad’ vormt. Toonbeelden van dapperheid zijn de burgemeester Van der Werff,
die bereid is zijn arm op te offeren voor de hongerige bevolking, en de bevelhebbers
Van der Does en Van der Laan. Niet toevallig heet het zoontje van Van der Laan
Willem en blinkt uitgerekend hij uit in dapperheid door zelf het zwaard aan te gorden
wanneer zijn vader sterft. Soortgelijke vaderlandsgezinde verhalen uit de
Tachtigjarige Oorlog boden ook Adriaan Loosjes in zijn treurspelen Magdalena
Moons (1810) en Baarte van IJsselstein (1810) en Cornelis van de Vijver in Het
turfschip van Breda (1812).
Van het laatstgenoemde stuk is al eerder opgemerkt dat het verbazingwekkend
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is dat dit de censuur kon passeren. Dat Het turfschip van Breda toch door de
controle kwam, is misschien te verklaren doordat de vaderlandslievende lading pas
in het derde en laatste bedrijf tot volle uiting kwam, in een scène waarin de Bredase
burger Van Bergen de inname van Breda door prins Maurits en zijn soldaten
aankondigde: ‘Moed, en gij zult de zege halen; / Het uur is daar, het dreigt ten val.
54
/ Het uur is daar / uw vijand zal / Zijn overmoed betalen. Tot die tijd kreeg het
publiek eerder de indruk dat het om een nietsbeduidend, kluchtig liefdestafereel
ging, al moet de titel alleen al toch een signaalfunctie gehad hebben.
Maar juist bij kluchtige scènes, en in het bijzonder de historische blijspelen, moet
men beducht zijn op toespelingen op de actualiteit. Juist via het middel van de ironie
kon namelijk scherpe maatschappijkritiek worden geuit. Zo kunnen twee blijspelen
uit 1809 ook gelezen worden als een pleidooi voor vaderlandsliefde en soevereiniteit:
Laurens Koster van Adriaan Loosjes en Desiderius Erasmus te Bazel van C.A. van
Ray. Het ‘onschuldige vermaak’ dat deze auteurs pretenderen te bieden is bij nader
55
zien helemaal niet zo onschuldig. In beide stukken staat het slechte karakter van
de vreemdelingen (respectievelijk Duitsers en een Italiaan) in scherp contrast met
de goede geaardheid van de Nederlandse personages. De stukken sluiten daarmee
aan bij de zeventiende- en achttiende-eeuwse kluchttraditie, waarin vreemdelingen
56
zoals de ‘moffen’ het mikpunt van spot vormden. De intrige lijkt volkomen
onschuldig, maar doordat er voortdurend wordt gerefereerd aan vreemde
overheersing, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van oorlogsmetaforiek, komen
beide spelen in een ander daglicht te staan.
In Laurens Koster draait het allemaal om het opeisen van de boekdrukkunst als
Nederlandse uitvinding. Gutenberg en Faust werken als knechten in de drukkerij
van Coster te Haarlem en laten geen twijfel bestaan over hun kwade bedoelingen:
Nederlanders zijn goedaardig
Denken steeds van ieder 't best
Maar wij vreemden, hoe dienstvaardig
Haten hen gelijk de pest.
Eerst de kunst van hen afgekeken,
Want zij zijn bijlang niet zot
Dan naar ons land gewerken
57
Zoo moet dat volk bedot.

Beide knechten stelen de uitvinding van Coster en spoeden zich naar Duitsland.
Wanneer hun vergrijp wordt ontdekt, is Coster diep teleurgesteld: ‘o Waarom heb
ik mijn vertrouwen aan fleemende, kruipende en ondeugende vreemdelingen
58
geschonken?’ Intussen worden de zegeningen van de boekdrukkunst voortdurend
benadrukt: ideeën kunnen sneller verspreid worden, zodat ‘stugge domheid’ spoedig
uit het land zal verdwijnen: ‘Verlichtings morgenstond’ is reeds op komst! En die
vrijheid van meningsuiting is belangrijk, ‘want de menschen zijn zo min geschapen,
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om onder de plak van eenige steiloren en verwaande doodeters te zitten, zoals de
59
lieve vrije vogeltjes, in dit bosch, om in kooijen te worden opgekweekt’. De beide
dieven worden tijdig in de kraag gegrepen en het geheel eindigt met een lofzang
op Haarlem, gezongen door Rhetorica en de Stedemaagd van Haarlem:
O Streelend vreugdgevoel, dat thans mijn hart doet gloeijen
Mijn hart dat blaakt voor 't vuur voor 't heil der Maatschappij
Nu zal Rhetorica met nieuwen luister bloeijen
Nu ducht noch Kunst, noch Deugd noch Godsdienst dwinglandij [...]
O Stad [....] Hoe trotsch uw Wapenschild met Zwaard en Starren praalt,
En boozen siddren doet, die uwe glorie haten,
[...] deeze kroonen, rijk in ware zegeningen
Die'k op uw schedel druk, die, schitterend van glas,
Met onverdeelden roem uw fiere kruin omringen,
60
Verdooven 't ijdel schoon van 's Oorlogs lauwerkrans.

De relatief onschuldige intrige dient hier wel degelijk een ander doel: de
anti-vreemdelingengezinde context moest de toeschouwers doordringen van de
superioriteit van het eigen volk, dat deugd en godsdienstvrijheid hoog in het vaandel
had staan.
Dat geldt ook voor Van Ray's Desiderius Erasmus te Bazel. De intrige is bijzonder
eenvoudig: de oude Erasmus verblijft in Bazel en verneemt dat ook zijn gezworen
vijand Scaliger in de Zwitserse stad is om een portret van zichzelf te laten maken.
Ze zijn in alles tegenpolen: Erasmus is de redelijkheid zelve, terwijl Scaliger zich
laat meeslepen door zijn verhitte temperament en vol zit met vooroordelen. Voor
een eventuele ontmoeting is Erasmus echter niet bang, want hij vreest ‘geen
61
moordend staal / En zal nooit voor zijn' vijand schroomen’. Dat is, binnen de context
van het verhaal, wel erg ferme, militaristische taal die Erasmus hier bezigt. Zijn
boezemvriend Frobenius gebruikt al even oorlogsgekleurde woorden: ‘De
voorzienigheid heeft u met een' verlichtenden geest beschonken, maak deze gaaf
u ten nutte, verpletter uw' vijand, toon dat gij in het einde ook mensch en gevoelig
62
voor aangedanen hoon zijt’. En wat te denken van deze vaudeville, die Erasmus
wordt toegezongen: Hoor, vriend Erasmus, het is tijd / Vervolgzucht paal en perk
63
te stellen; / [...] Doe eindelijk de gekken zwijgen / Leg hun gegisp aan eenen band.
Dit soort bombastische woorden staan nauwelijks in verhouding tot de simpele plot,
waarin Erasmus en Scaliger zich uiteindelijk verzoenen op grond van redelijke
argumenten.

Tweede piekperiode: 1815-1818
Bij de tweede piekperiode in de toneelproductie verschijnen er nog altijd
anti-Fransgezinde verzetsstukken geïnspireerd op episodes uit de Tachtigjarige
Oorlog, maar opvallender is de gelijktijdige groei van het aantal stukken waarin de
relatie
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tussen vorst en volk centraal komt te staan: hoe handelt een goede heerser? In
hoeverre dient deze gehoor te geven aan de stem van het volk? En hoe moet hij
optreden bij binnenlandse onrust? De preoccupatie met vraagstukken over
landsbestuur, macht en twist laat zich verklaren vanuit de politieke situatie waarin
het land verkeerde. Na de periode van Franse overheersing (1806-1813) was het
aan Willem I de taak om Nederland weer uit het diepe economische dal te tillen en
zijn rol als redder van de natie waar te maken. Na zijn installatie als koning in 1815
zou het zijn zwaarste beproeving worden om de twee tegengestelde delen van zijn
koninkrijk - het overwegend katholieke Zuiden en het calvinistische Noorden - bijeen
64
te houden. Zoals bekend zou zijn op eenheid gerichte cultuur- en
verzoeningspolitiek uiteindelijk uitlopen op een debâcle: in 1830 brak de Belgische
Opstand uit die tot de afscheiding van het Zuidelijke rijksdeel zou leiden.
De terugkeer en kroning van Willem I werd in tal van gedichten en lierzangen
65
toegejuichd en ook op het toneel kwam de vreugde over het herstel van het
Oranjebewind tot uitdrukking. In de vaderlands-historische stukken werden met
name parallellen getrokken tussen de jonge koning Willem I en die andere ‘vader
des vaderlands’ Willem van Oranje. Zo beschreef Hendrik Kraijestein in De
watergeuzen of het beleg en ontzet der stad Middelburg (1815) de glorieuze
overwinning van Willem van Oranje op de Spanjaarden in 1576. De slotwoorden
van de prins hielden een belofte in voor de toekomst: ‘Nederland zal, gaat het naar
myn' wensch, de vryheid zien zegepralen, zyne wettige regering bekomen, en vrede
zal haar den ouden bloei terug geven, koophandel herleven, en kunsten en
66
wetenschappen, den zetel vestigen in ons dierbaar Vaderland’. Van 's-Gravenweert
betoogde, opnieuw bij monde van Willem van Oranje, dat die hernieuwde bloei van
de natie alleen te bereiken was, wanneer de vorst in het belang van zijn onderdanen
handelde: ‘Thans wordt de rust hersteld, en moet de welvaart keeren / En moog’
het nageslacht uit Neêrlands voorbeeld leeren / Dat Vorst en onderzaat vereend
67
zijn van belang / Dat nooit een Koning zich de burgers wint door dwang. De keuze
voor de term ‘Koning’ is significant: de woorden kunnen hier zowel betrekking hebben
op Willem I, op wiens schouder de verantwoordelijkheid rustte de eens zo welvarende
natie weer een nieuw elan te geven, als op Lodewijk Napoleon, die zich de macht
over Nederland toe-eigende.
Eendrachtszin, rust en harmonie waren de noodzakelijke voorwaarden voor een
spoedig herstel van de Nederlandse natie, en die eenheid moest vooral tot uitdrukking
komen in een volledige unie van Noord en Zuid. De verzoeningsgedachte was dan
ook prominent aanwezig in de stukken die vlak na de installatie van koning Willem
I werden geschreven. In Diederijk en Willem Holland (1821) van Jan van Walré
stond bijvoorbeeld de broedertwist tussen de graven Diederijk en Willem centraal,
die tot groot verdriet van hun moeder ‘verwoesting woeden doen, door vete, vuur
68
en zwaard’. De echte boosdoener blijkt uiteindelijk de heerszuchtige echtgenote
van Diederijk, Adelheide van Kleef, te zijn die haar man opstookt tegen zijn broer.
De door haar beraamde moord op Willem wordt net op tijd verijdeld door de tus-
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senkomst van Diederijk, en zo komt de verzoening tussen beide broers alsnog tot
stand. Uit de middeleeuwse broedertwist viel een wijze les te trekken voor de eigen
69
tijd: ‘Door eendragt bloeit een staat en gaat door twist verloren’.
Een fraaie illustratie van het verzoeningsdenken biedt ook Jan van Schaffelaar
(1820) van D.H. ten Kate van Loo. De Kabeljauwse bevelhebber Jan van Schaffelaar
blinkt uit in dapperheid en moed door van de toren te Barneveld af te springen
voordat de vijand hem kan grijpen. Het is echter vooral een andere kwaliteit die hem
tot een held maakt: hij is een menslievend persoon vol mededogen, zelfs wanneer
het om zijn aartsvijanden gaat. De strijd met de Hoeksen zou hij liever beëindigd
zien, want ze zijn ‘burgers van één land [...]. 't Zijn broeders, die, helaas! elkander
70
wreed ontzielen. Niets is erger dan de gedachte aan een verscheurd land:
Hoe vreeslijk is het uur der Innelandsche oorelogen,
Zijn onblusbre vlam stijgt naar 's Hemels-bogen,
Het haatlijk zelfbelang der Eed'len blaast het aan,
Om door elkaars verderf naar de oppermagt te staan [...]
ô Lang verbeide vreê, gij, aller volk'ren zegen,
Daal in deez' oorden neêr, zijt ook dit volk genegen!
Zoo keert in Nederland, den blijden voorspoed weêr,
71
Door eene wet bestuurd, beschermd door éénen Heer!

Zijn meest menslievende daad is dat Van Schaffelaar vergiffenis schenkt aan de
jonge Hoekse ridder Naaldwijk. Deze wil zich wreken op Jan van Schaffelaar voor
de dood van zijn vader, maar belandt in Kabeljauwse gevangenschap. Van
Schaffelaar schenkt hem tegen alle verwachtingen in zijn vrijheid en wapen terug,
want hij ‘die toomeloos geweld / voor ware krijgsdeugd kiest, is roover, en geen
held’ (21). Als dank probeert Naaldwijk Van Schaffelaar nog te behoeden voor zijn
sprong door hem te laten overstappen naar de vijand, maar Van Schaffelaar weigert.
De jonge Naaldwijk weet nog wel diens vrouw uit handen van de woedende
riddermenigte te redden, waardoor ook hij uitgroeit tot een held aan wie het publiek
zich kon spiegelen:
Wierd Neêrland, thans van dwang ontheven,
Op nieuw een heil gegeven,
Bevrijd van ramp en oorlogspijn,
Mogt in dat land, zoo hoog geprezen,
Elk man een held als Schaf'laar wezen
72
Elk jong'ling eenen Naaldwijk zijn!

En zo fungeerden de eens gezworen maar tot verzoening gekomen vijanden
uiteindelijk beiden als vaderlandse toonbeelden van deugdzaamheid. Niet de
opstandsperiode leverde hier dus de meest treffende voorbeelden, maar de
Middeleeuwen.
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Derde piekperiode: 1830-1832
De vaderlands-historische toneelstukken uit de derde piekperiode, de jaren
1830-1832, ten slotte zijn sterk gekleurd door de Belgische Opstand. Zoals
Ruitenbeek heeft laten zien kwamen de anti-Belgische sentimenten volop tot
uitdrukking op het toneel. Behalve voor een nieuwe held als Jan van Speyk was er
ook volop aandacht voor nationale zeehelden uit de zeventiende eeuw, zoals De
Ruyter, Tromp en Piet Hein en roemrijke episodes uit de Nederlandse Opstand, die
beschouwd werd als een vrijheidsstrijd van de protestanten en om die reden bij
uitstek geschikt was om de eigentijdse protestants-orangistische gevoelens te
73
vertolken. Toch is er bij de toneelschrijvers een even grote belangstelling voor
thematieken uit de Oudheid en Middeleeuwen te ontwaren. Ze kozen daarbij voor
veldslagen waarin de vroege voorouders uitzonderlijke dapperheid hadden betoond.
Stukken uit deze categorie zijn De Batavieren, of de overwinning van Vetera (1830)
van M. Westerman, Ats Bonninga (1830) van A. van Halmael, Godefrid en Gisla
van A.F. Sifflé (1833) en Haarlems Verlossing van J. van Lennep (1833).
De verwijzingen naar de actualiteit konden op verschillende niveaus verwerkt zijn:
personages konden incidenteel een zin in de mond gelegd krijgen die een toespeling
bevatte op de actualiteit, maar de thematiek als geheel kon ook in zijn geheel
verwijzen naar de strijd met de Belgen, zoals in bovengenoemde stukken over
roemrijke veldslagen uit het verleden het geval was. Die thematische verbondenheid
met het heden was ook aanwezig in stukken die de historische strijd tussen
katholieken en protestanten als uitgangspunt hadden. Zo beschreef A.F. Sifflé in
Filips van Egmond, of Het verijdelde verraad (1832) de Spaanse verovering van
Brussel in 1579 als een afschrikwekkend voorbeeld uit het verleden. De val was in
zijn ogen te wijten aan het zwakke optreden van Filips van Egmond (zoon van de
onthoofde Egmond), die zich volledig liet manipuleren door de katholieke geestelijken
en zijn katholieke geloof liet prevaleren boven zijn vaderlandslievende gevoelens.
De les die het publiek hieruit kon trekken was dat men, anders dan Van Egmond,
ook in moeilijke tijden stand moest zien te houden: ‘o Neêrland, zegevier tot aan
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den jongsten dag! Blijf aan Oranje trouw en aan de Oranjevlag!’ Zijn stuk valt op
temidden van alle andere stukken, omdat hier niet het positieve, maar het negatieve
exempel werd gegeven: Filips van Egmond was in feite een laffe landverrader, wiens
gedrag ten zeerste afgekeurd moest worden
Mathijs Siegenbeek koos in Willem de derde, koning van Engeland (1832) voor
een optimistischer scenario. Hij beschreef de inval van Willem III in 1688 in Engeland,
waarbij de katholieke koning Jacobus zich genoodzaakt zag te vluchten. Willem III
kon vervolgens samen met diens protestantse dochter Mary II de Engelse troon
bestijgen. Het vernuftige optreden van Willem III stond in scherp contrast met de
75
tirannieke Jacobus II, die ‘blind gehecht was aan 't Roomsche geloof’. Het optreden
van Willem III kon bovendien als een prelude worden gezien op de toekomst: o Dat,
zoo Frankrijk ooit zijn'diersten wensch verkreeg, / Om u mijn Vaderland
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keetnen te doen dragen / Uit Nassaus roemrijk Huis een redder op moog'dagen,
76
die, op zijn spoor, het juk der slavernij verbreek.
Vrijwel alle stukken waren dus opgebouwd rond het centrale thema van opstand
en bevrijding, maar twee stukken hebben een duidelijk afwijkend patroon: Haasje
Klaas of de stichteresse van het Burger-Weeshuis (1831) van Anna Petronella
Muller-Westerman en De luitenant-admiraal Tromp, aan het hof van Lodewijk den
veertienden van C.J. Roobol (1832). In het eerste stuk waande de toeschouwer
zich in het zestiende-eeuwse Amsterdam, waar Haasje Klaasdochter rond 1523 het
Amsterdamse Burgerweeshuis oprichtte. De plot is eenvoudig: de vrome Haasje
Klaas bekommert zich om het lot van de twee wezen Anna en Willem, die beiden
op het punt staan het weeshuis te verlaten. Net op tijd duikt er een rijke oom op uit
het verleden, die zowel de toekomst van het weeshuis als de toekomst van de beide
wezen veilig stelt. Willem besluit vervolgens om zijn vaderland te dienen door op
zee te gaan dienen, tot grote vreugde van zijn oom: ‘Zóó zult gij een paerel aan de
stedekroon van Amsterdam zijn, en het dankbre nageslacht zal zich kunnen
beroemen, dat ook het burger-weeshuis helden heeft gekweekt, waarop Europa
77
steeds met verrukking zal staren.’ Het publiek wist onmiddellijk dat hier gedoeld
werd op de beroemdste inwoner die het Amsterdamse burgerweeshuis ooit had
gekend: Jan van Speyk. Deze had een half jaar eerder, op 5 februari, zijn
kanonneerboot laten ontploffen en groeide tijdens de Belgische Opstand uit tot dé
nationale held aan Nederlandse zijde. Alhoewel dat chronologisch natuurlijk
onmogelijk was, trad Willem als het ware in de voetsporen van de beroemde Van
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Speyk. Muller-Westerman droeg zelf haar steentje bij aan de bedreigde natie door
de opbrengsten van de opvoering geheel ten goede te laten komen aan de
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‘behoeftige huisgezinnen van uitgetrokkene schutters’.
De luitenant-admiraal Tromp, aan het hof van Lodewijk den veertienden (1832)
springt er tussen uit, omdat het het enige historische blijspel uit deze periode is
waarin gerefereerd werd aan de politieke actualiteit. De nationale zeeheld Tromp
verkeert aan het hof van Lodewijk XIV om een onderscheiding voor zijn verdiensten
in ontvangst te nemen. Dat hij daar in werkelijkheid nooit geweest is, doet geheel
niet ter zake. Waar het om gaat, is ‘dat men niet teveel van TROMP kunne spreken,
in een tijdstip, waarin de zeelieden van 1831, de afstammelingen, van hen, die hij
zijn kleinkinderen noemde, bezig zijn met den Helder te versterken. Moge zijn naam
luid in hunnen ooren weêrgalmen en hun te binnen brengen dat HOLLAND zyne
80
onafhankelijkheid bevochten heeft, na eenen worstelstrijd van tachtig jaren. In het
stuk zelf zijn het vooral de Franse Markiezin de Gros Bois en haar zoontje Neptunus
die op de lachspieren van de toeschouwers moeten werken. De dikke Neptunus wil
niets liever dan een zeeheld à la Tromp worden, maar zijn kennis en kunde blijken
ontoereikend: ‘Wat is dat voor een ding?’ vraagt hij wanneer Duinkerken ter sprake
81
komt. En ook het kanaal weet hij niet te situeren: ‘waar ligt dat kanaal... Griekenland,
in Rusland?’ Wanneer ze de roemrijke overwinning van Tromp bij Duinkerken na
gaan spelen, kruipt Neptunus - die de Spaanse vloot
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mag vertegenwoordigen - al snel weg onder de tafel. Het dikkertje dap dat de naam
van de zeegod draagt, blijkt volstrekt oncapabel voor een maritieme carrière. En zo
komen de kluchtige taferelen geheel in het teken van een anti-Franse en
pro-vaderlandse stemming te staan: het blijspel blijkt, net zoals we eerder zagen bij
Laurens Koster en Erasmus te Bazel, een uitstekend vehikel om de anti-vreemdeling
sentimenten tot uitdrukking te brengen.

Helden en anti-helden
De personages op het toneel lieten zich over het algemeen schematisch indelen in
het kamp van de goeden en kwaden. De goeden waren degenen zich op
uiteenlopende terreinen verdienstelijk maakten voor het vaderland en daarin tot het
uiterste wilden gaan, de slechten behoorden tot het kamp van de vreemdelingen of
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heulden met de vijand. De vaderlandslievende boodschap kwam uiteraard het
sterkste tot uitdrukking in de hoofdfiguur: de titelheld of - heldin belichaamde allerlei
navolgenswaardige eigenschappen, waaraan het publiek zich kon spiegelen.
De Nederlandse toneelhelden en -heldinnen laten zich grofweg in vier categorieën
indelen: de culturele grootheden (o.a. Maria Tesselschade, Vondel, Rembrandt),
de maritieme helden (De Ruyter, Tromp, Piet Hein), de strijdaanvoerders / politiek
betrokkenen (o.a. Verax, Albrecht Beylinc, Ats Bonninga, Willem van Oranje,
Montigny) en de gewone burgerhelden (o.a. Scato Gockinga, Lambert Meliszoon,
Pieter Dirkszoon Hasselaar, Haasje Klaas). Vrouwelijke helden waren in de
minderheid: in 13 van de 78 stukken was er sprake van een vrouwelijke protagonist,
al hadden vrouwelijke personages soms wel een belangrijke rol in relatie tot de
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mannelijke protagonist. De eerste twee heldentypen figureerden vaker in taferelen,
zang- en toneelspelen dan in treurspelen. De culturele en maritieme grootheden
blonken immers op vrij eenduidige wijze uit in een bepaalde vakkundigheid (dichten,
schilderen, vechten etc.) en leenden zich om die reden minder goed voor een
tragische plot.
Toch ging de karaktertekening van deze personages verder dan alleen het
benadrukken van een enkele kwaliteit. Hun ster rees namelijk nog meer, wanneer
ze daarnaast ook karaktereigenschappen hadden die hun deugdzaamheid als mens
benadrukten. Een van de vaakst opgevoerde helden, Michiel de Ruyter, was
bijvoorbeeld niet alleen te loven vanwege zijn roemrijke overwinningen, maar
toneelschrijvers benadrukten daarnaast zijn goedaardigheid, inzet voor religieuze
84
tolerantie en menslievendheid. De Ruyter was standvastig in zijn principes,
vertoonde geen momenten van wankelmoedigheid en deed ook als mens het goede.
Daarmee ontsteeg hij paradoxaal genoeg juist het menselijke niveau: een van de
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toneelschrijvers noemde hem zelfs ‘Gods evenbeeld op aard’.
Een held blonk uit door zijn karakter, maar gelijktijdig waren het juist de men-
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selijke eigenschappen die de held vatbaar maakte voor allerlei zwaktes. De
hoofdpersoon van een treurspel kwam immers standaard voor een dilemma te staan
dat zijn standvastigheid ernstig op de proef stelde. Meestal moest hij kiezen tussen
zijn vaderland en zijn geliefden, die soms wel soms niet een gunstige invloed op
hem uitoefenden. Wanneer de protagonist uiteindelijk de juiste keuze wist te maken,
kwam zijn heldenstatus des te beter tot uitdrukking. Dat gold in hoge mate voor
Albrecht Beylinc, de meest gedramatiseerde held op het vaderlandse toneel (en
ook zeer geliefd als personage in andere literaire genres). De tragische dood van
deze Kabeljauwse schout leende zich dan ook uitstekend voor theaterbewerkingen.
Volgens de overlevering was Beylinc ter dood veroordeeld, nadat hij gevangen was
genomen door de Hoekse partij van Jacoba van Beijeren. Ze gunde hem echter
nog een maand de tijd om thuis orde op zaken te kunnen stellen. Albrecht hield zijn
woord en keerde op het afgesproken tijdstip terug. Vervolgens werd hij gruwelijke
wijze omgebracht: hij werd levend begraven.
In de aan hem gewijde treurspelen zien we hoe hij worstelt tussen de wens van
zijn dierbaren dat hij bij hen blijft en zijn eergevoel, dat hem ingeeft zijn woord te
houden. Zijn heldenstatus ontleende Beylinc aan het feit dat hij zich aan zijn belofte
hield. Zowel Pieter Vreede (in 1808) als een anonieme auteur (in 1810) verhieven
Beylinc tot held, omdat hij zijn eerbehoud hoger achtte dan lijfsbehoud. In de woorden
van Vreede: ‘Hij is met grootsche eer, gelijk een held gestorven / 't zal Holland
dierbaar zijn bij 't laatste nageslagt / Dat ooit op zijnen grond, die man is
86
voortgebragt. In twee latere stukken van Warnsinck (uit 1827) en Sifflé (uit 1831)
werd het accent nog zwaarder gelegd op de huiselijke sfeer die Beylinc moet
achterlaten om te sterven. Warnsinck laat de weduwe van Albrecht bijna bezwijken
aan haar eigen verdriet, maar ze ziet op tijd in dat haar kinderen haar nu meer dan
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ooit nodig hebben en dat de geest van haar man voortleeft in haar zoontje. Sifflé
deed er nog een schepje bovenop door Albrechts echtgenote en kinderen een
smeekbede te laten houden bij Jacoba van Beijeren. In geheel negentiende-eeuwse
bewoordingen werd bij monde van Albrechts familieleden de lof der huiselijkheid
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bezongen. In al deze stukken - hoewel het meest uitgesproken bij Warnsinck en
Sifflé - blijkt de ‘ontmenschte’ Jacoba van Beijeren de aanstichtster van alle kwaad
89
te zijn. Bilderdijk, die in zijn Geschiedenis des vaderlands een zeer negatieve
karakterisering van de vorstin gaf, stond dus minder alleen in zijn anti-Jacoba hetze
90
dan wel eens wordt gedacht.
Toch slaagde niet elke protagonist erin de goede afweging te maken. Er waren
ook anti-helden die het publiek juist afschuw moesten inboezemen. In Filips van
Egmond (1826) van Klijn wordt de gelijknamige hoofdpersoon bijvoorbeeld gekweld
door het volgende vraagstuk: moet hij zijn vader, de onthoofde Egmond, wreken en
partij kiezen voor de in zijn ogen ketterse Nederlanders? Of moet hij trouw blijven
aan zijn katholieke geloof en de ketters helpen verdrijven uit Brussel? Zijn moeder,
Sabina van Beijeren, doet er alles aan om hem van het eerste te overtuigen, maar
tevergeefs. Egmond wordt volkomen verscheurd door twijfels en
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verliest zich zelfs in een machteloos huilen, tot afkeer van de anderen: ‘De held,
een zwakke vrouw? Wat heeft u hier verbeid? / Gij! Gij! Stort tranen!...welk een
91
zielangst doet u weenen?
Egmonds gedrag staat in schril contrast met dat van zijn moeder, die pal achter
haar gestorven man en vaderland blijft staan en zo uitgroeit tot de eigenlijke heldin
van het stuk. Hoewel er geen twijfel kan bestaan over de laakbaarheid van Egmond,
doet Klijn er alles aan om toch enig medelijden en begrip voor hem op te wekken.
Herhaaldelijk benadrukt hij dat zijn echtgenote de feitelijke aanstichtster is van het
kwaad en, belangrijker nog: aan het slot komt Egmond zelf tot het inzicht dat hij een
verkeerde keuze heeft gemaakt. Hij betreurt zijn fouten zozeer dat hij verkiest te
sterven. Hij smeekt zijn moeder om vergiffenis, die hem deze inderdaad schenkt.
Egmond kan dan in alle rust sterven: ‘Uw zwakheid is geboet! Ontvlugt het aardsch
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gewemel! Vaar, geest van Egmond, vaar gerust ten heilgen hemel!’
Zo genadig kwam Filips van Egmond er enkele jaren later, in 1831, bij Sifflé niet
vanaf. Egmond verscheen bij hem op de bühne als een landverrader, wiens gedrag
weliswaar meelijwekkend was, maar bovenal verwerpelijk. De beschuldigende vinger
stak Sifflé uit naar de priester Pieter de Wolff, die precies wist precies hoe hij de
gekwelde Egmond moest bespelen. Voor hem vormde Egmond een gemakkelijke
prooi, want ‘Der menschen zwakheid is der geestelijken wapen’, aldus de
93
geestelijke. Behalve aan Egmonds zwakke karakter was de val van Brussel volgens
Sifflé dus ook te wijten aan de verderfelijke invloed van De Wolff. Ook een ieder in
de zaal wist volgens Sifflé ‘dat de afval der Belgische Provinciën, in den tijd van
onzen bevrijdingsoorlog tegen Spanje, grootendeels door de Geestelijkheid bewerkt
is’ en dat Pieter de Wolff ‘één der voornaamste raddraaijers van de tegenomwenteling
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was’. Het publiek herkende onmiddellijk de parallel met de eigen tijd: ook de opstand
van de Belgen zou vooral aangezet zijn door de katholieke geestelijken.
Sommige toneelschrijvers kozen bewust niet voor hooggeplaatste vorsten en
legeraanvoerders, maar voor titelhelden met een betrekkelijk eenvoudige
achtergrond. Voor het publiek ontstond zo een verhoogde mogelijkheid tot
identificatie. Ook de zeeheld Piet Hein behoorde in zekere zin tot deze categorie,
omdat hij van lage komaf was. Precies om die reden koos Muller-Westerman er dan
ook voor een toneelstuk aan hem te wijden:
‘het oog slaande op de geschiedenis van ons dierbaar Vaderland, waar
zoo vele voorbeelden van echte deugd, eenvoudigheid van zeden en
warme vaderlandsliefde zich als het waren verdringen, was mijne keuze
uiterst moeijelijk - Eindelijk bepaalde ik dezelve tot onzen wakkeren
Zeeheld Pieter Pieterszoon HEIN [...] Ik heb getracht aan te tonen, dat
een mensch, hoe gering ook van geboorte, door onvermoeide vlijt tot den
hoogsten rang kan opklimmen, zoo deugd en Godsdienst zijne
95
handelingen besturen.
Ook anderen kozen opzettelijk voor een held uit het burgerlijk milieu. In Groningen
Ontzet. Vaderlandsch treurspel van J. Ruyl (1832) was het bijvoorbeeld de jonge
studen-
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tenvaandrig Scato Gockinga die in 1672 een heldenrol vervulde als aanvoerder van
het Groningse jongelingenleger. De uiteindelijke overwinning was niet zozeer op
het conto van de burgemeesters te schrijven, maar op ‘der burg'ren heldenmoed’
96
en in het bijzonder de dappere jongeling. Het publiek zal onmiddellijk gedacht
hebben aan de studententroepen die het jaar ervoor vrijwillig meegevochten hadden
tegen de Belgen. Andere jonge burgerhelden waren Lambert Meliszoon, die zijn
zieke moeder uit handen van de Spanjaarden wist te redden en daarmee
uitzonderlijke ouderliefde toonde; Ewout Ewoutszoon, die met behulp van de
watergeuzen als krijgsgevangene wist te ontsnappen uit Antwerpen en de
achttienjarige Pieter Hasselaar, die zich in 1573 ontpopte als een van de moedigste
97
verdedigers van de stad Haarlem. Hij toonde zich, aldus auteur, ‘een waardige
98
bloedverwant der dappere KENAU’. Daarmee verwees hij naar de bekendste
vrouwelijke toneelheld uit deze periode: Kenau Hasselaar.

Paradoxale en onparadoxale heldinnen
Van de vaderlandse heldinnen was Kenau Hasselaar het vaakste te zien in het
vroeg-negentiende-eeuwse theater. Volgens de overlevering had zij als aanvoerster
van een vrouwenleger in 1573 de stadswallen van Haarlem succesvol tegen de
Spanjaarden verdedigd. Zowel Loosjes als Van der Vijver wijdden een toneelstuk
aan deze dappere vrouw, respectievelijk in 1808 en 1814. Kenau belichaamde
dezelfde eigenschap die ook de hierboven genoemde mannen een heldenstatus
verschafte: de bereidheid om te sterven voor het vaderland. Als vrouwelijke strijdster
kon zij als voorbeeld gelden voor haar seksegenoten, maar tegelijkertijd stelde haar
‘mannelijke’ strijdlust hen voor een probleem. Het was nu eenmaal niet bepaald de
gangbare norm dat vrouwen het slagveld betraden; Meijer Drees heeft dat
omschreven als ‘de paradox van de strijdbare vrouw’: een vechtende vrouw deed
99
in feite iets wat niet te rijmen viel met haar eigenlijke bestemming.
Zowel Loosjes als Van de Vijver legden dan ook de nadruk op de tijdelijkheid van
haar afwijkende gedrag. Zodra Haarlem zou zijn bevrijd, zou de vechtende
vrouwenschaar dan ook terstond haar wapens neerleggen, aldus Loosjes: ‘Dan
werpen wij verrukt de spies en 't schietroer neder / En onze hand hervat terstond
100
het spinrok weder’. Van der Vijver benadrukte dat vrouwen slechts bij hoge
uitzondering ten strijde trokken. Bovendien moesten zij eerst hun mannen wapenen
en hun zonen opvoeden in de juiste vechtersmentaliteit, alvorens zelf ten strijde te
trekken: ‘vrouwen! edele, groote kunne! Juweel der schepping! - gespt, dien
oogenblik, uwe mannen het zwaard aan de heupe, leert uwe kinderen roovers van
eer en deugd, roovers van goed en bloed, verpletten; en moet het zijn, wapent u
101
zelve, en wordt allen: Kenau's!’
Hoewel Kenau slechts in twee vroeg-negentiende-eeuwse vaderlandse
historiestukken als titelheldin fungeerde, werd er in andere stukken waarin vrouwen
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verzetsrollen vervulde, steeds weer gerefereerd aan haar dappere optreden. Zo is
de moedige dochter Maria in het Turfschip van Breda vroeger voorgelezen uit een
boekje over Kenau Hasselaar en verwijst ook het motto van dit toneelstuk naar de
Haarlemse heldin: ‘Vrouwen hebben ook manneharten, zij ontzien geenszins den
dood, wanneer het op de verdediging van hun vaderland aankomt’. In De
watergeuzen of het beleg en ontzet der stad Middelburg (1815) is het de echtgenote
van de burgermeester die bereid is ‘opnieuw een Kenau Hasselaar’ te zijn en in De
slag op de Zuiderzee in 1573, of De twee stuurlieden (1831) van Warnsinck is het
dochter Maria die, wachtend op de terugkomst van haar aanstaande echtgenoot,
bereid is haar leven te offeren voor het vaderland: ‘En Kenaus moed ontvonkte mij
de borst / Ik was bereid om, moest het zijn, den dood / Te tarten voor mijn dierbaar
102
vaderland.
Twee andere Kenaus die het toneel betraden waren de middeleeuwse
slotvoogdessen Baarte van IJsselstein en Ats Bonninga. En ook bij hen zien we de
‘paradox van de strijdbare vrouw’ terugkeren. Het gedrag van Baarte van IJsselstein,
die haar kasteel te IJsselstein verdedigt tegen gewapende aanvallen, wordt als volgt
verantwoord: ‘Eene Vrouw te zien die in haar slot overvallen, uit nooddwang het
zwaard aangordt [...] ondanks de leidingen en neigingen van haar hart zich zoo
voorbeeldig gedraagt, heeft veel belangrijker, veel beminnelijker voorkomen, dan
103
eene Vrouw te zien, die heldhaftig is uit eigen geaardheid.’ Ats Bonninga moet in
1494 het slot van haar echtgenoot Jelmer Sytzama verdedigen tegen de
wraakbeluste Vetkoopers Douwe en Otto Galama. In het stuk zien we haar niet
zozeer het zwaard aangorden, alswel in voortdurende onderhandeling met de vijand.
Daardoor heen speelt steeds de kwestie dat de kinderwens van Ats en haar
echtgenoot nog niet in vervulling is gegaan. Gelukkig blijkt Ats in het laatste bedrijf
alsnog in verwachting te zijn, al voelt ze - kleine vergissing van de schrijver - reeds
in het tweede bedrijf een grote angst ‘als gade en moeder’. De combinatie van
echtgenote en moeder is blijkbaar zo normatief, dat Ats' aanstaande moederschap
104
haar dappere optreden uiteindelijk overvleugelt.
De enige geheel ‘onparadoxale’ Kenaufiguur op het toneel is, bij mijn weten,
Bertha van der Woude, die een hoofdrol vervult in Van Lenneps Haarlems verlossing
(1833). Als toekomstige echtgenote van Witte van Haemstede wil zij zich niet
onbetuigd laten in de strijd tegen de Vlamingen. Ze daagt de Vlaamse edeling Piers
van Maldeghem uit tot een tweegevecht, nadat deze haar aanstaande man heeft
beledigd: ‘Ik, Bertha van der Woude, ik zeg als Haemsteês bruid / Wat gij van hem
vermeld is valschelijk getogen / Ik neem uw handschoen op, voor dezer Ridd'ren
105
oogen / En tart, in Haemsteês naam, u tot den kampstrijd uit. Tot een gevecht
komt het uiteindelijk niet, want Witte van Haemstede keert tijdig terug om Haarlem
te verdedigen. Opmerkelijk genoeg wordt de actie van Bertha in het geheel niet als
tegenstrijdig met de vrouwelijke natuur opgevat, integendeel. Van Haemstede is
maar wat trots dat zijn verloofde zijn eer heeft willen verdedigen.
Aan het geheel andere uiterste van het spectrum bevinden zich de heldinnen
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die uitblinken in zachtaardigheid en vrouwelijke dienstbaarheid. Zij bezitten geen
moeilijk verenigbare eigenschappen, maar belichamen vrouwelijke burgerdeugden
bij uitstek. Een rolmodel van huwelijkse deugdzaamheid is bijvoorbeeld Maria van
Reigersberch, die haar echtgenoot helpt ontsnappen in een boekenkist. In De
ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein in 1621 (1821) van H. Warnsinck is
het niet zozeer de list van Van Reigersberch, maar de op handen zijnde scheiding
van de beide echtelieden die de teneur van het stuk domineert. Het hele tafereel is
dan ook bedoeld als een illustratie van ‘onwankelbare huwelijkstrouw, in één woord,
van dat zalig echtgeluk, welks genieting, ook onder de bedroevendste
106
omstandigheden van het leven, het helderst licht en den reinsten troost verspreidt.
Toch stelt ook Van Reigersberch Loosjes, die in 1794 een toneelstuk aan de
beroemde ontsnapping wijdde, nog voor het probleem dat haar moed moeilijk met
107
‘hare teederheid’ te paren is.
Uiteindelijk is er in het gehele corpus vaderlandse historiestukken dan ook slechts
één titelheldin te vinden, wier heldinnenstatus niet het gevolg is van ‘mannelijk’
geconnoteerde moed, maar van typisch ‘vrouwelijke’ deugden: Haasje Klaasdochter.
Deze stichteres van het Amsterdamse Burgerweeshuis belichaamt in het gelijknamige
stuk van A.P. Muller-Westerman hét ideaalbeeld van de zorgzame, toegewijde en
vrome vrouw, die haar leven volledig in dienstbaarheid van anderen stelt. Vol
moederlijke liefde zorgt ze voor de weeskinderen, die ze als haar eigen kroost
beschouwt. Haar ‘belangelooze liefde voor de ongelukkige weesjes’ komt, aldus de
schrijfster, voort uit een oprecht ‘gevoel van godsdienstigheid’. Dankzij haar ‘edel
hart’ offert ze alles op ‘om in Amsterdam een toevlugts-oord voor ongelukkige weezen
open te stellen, en brave burgers op hun sterfbed de troost te verschaffen, dat hunne
108
kinderen niet hulpeloos zouden omzwerven’.
Haasje Klaas toonde dus geen moed door zelf naar de wapens te grijpen, maar
ze bleek allerlei andere kwaliteiten te bezitten die van pas konden komen om het
vaderland uit het diepe dal omhoog te trekken. Haar moederlijke liefde richtte zich
op de minder fortuinlijken in de samenleving en had de toekomst niet laten zien dat
ook arme wezen konden uitgroeien tot nationale zeehelden?
Tot verhoging van alle feestvreugde besluit Haasje Klaas aan het slot van het
stuk ook nog eens te trouwen met Klaas Jacobszoon, de regent van het weeshuis.
Daarmee wordt op het toneel ook de ideale negentiende-eeuwse gezinsstructuur
gerepresenteerd, met aan het hoofd van de pyramide de vader die bij zijn
maatschappelijk verantwoordelijke taken liefdevol werd ondersteund door zijn
echtgenote, die op haar beurt weer verantwoordelijk was voor het opvoeden van
109
nieuwe deugdzame burgers (de wezen). Volgens een criticus waren het karakter
van de ‘teedere’ Haasje Klaas en de ‘gevoelige’ wezen zo treffend getekend, dat
zelfs ‘de koudvochtigsten toeschouwer’ zijn ogen niet droog zou kunnen houden bij
110
dit tafereel van ‘vrouwelijke kinderliefde en kinderlijke dankbaarheid’.
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Conclusie
De toneelproductie uit de periode 1800-1848 laat een veelzijdige verwerking van
het nationale verleden zien, waarbij een grote diversiteit aan thematieken van
Oudheid tot de achttiende eeuw aan bod kwam. Auteurs lieten zich in hun stofkeuze
in sterke mate beïnvloeden door de mogelijke toepassingen in de eigen tijd en
hadden een voorkeur voor strijdmotieven, waarbij geestelijke en fysieke
onderdrukking uiteindelijk overwonnen werden. Opvallend is de grote rol van de
Middeleeuwen als leverancier voor historische stof - een belangstelling die vanaf
de jaren 1815 alleen maar verder toeneemt. Het toneel nuanceert daarmee de
gangbare visie dat thematieken uit de Gouden Eeuw in de cultivering het vaderlandse
verleden doorgaans dominant waren.
Opmerkelijk is ook het relatief grote aantal helden dat in deze periode voor het
eerst de scène betrad. Terwijl De Ruyter, Beylinc en Kenau al in de achttiende eeuw
verscheidene malen gedramatiseerd waren, schoven de negentiende-eeuwse
toneelschrijvers allerlei ‘nieuwe’ helden naar voren, onder wie Montigny, Haasje
Klaas, de studentenvaandrig Gockinga en Ats Bonninga. Ze verschenen op het
toneel om het publiek te overtuigen van een bepaalde continuïteit tussen het verleden
en heden, op een moment dat de natie behoefte had aan krachtige voorbeelden uit
de eigen geschiedenis. De voorkeur voor bepaalde personages werd in hoge mate
bepaald door de mogelijkheid tot identificatie - met name de helden uit het burgerlijk
milieu leenden zich daar goed voor - en tot het overbrengen van een
vaderlandsgezinde boodschap, die paste bij de actuele politieke situatie. De natie
had behoefte aan helden en heldinnen die bereid waren om alles op te offeren voor
het vaderland, zelfs hun leven. Personages die andere emoties lieten prevaleren
of heulden met de vijand, moesten het publiek afschuw inboezemen.
De geïdealiseerde beeldvorming werkte geschiedvervalsing in de hand: indien
wenselijk werden de feiten bewust vervormd om aan de eisen van het genre te
kunnen voldoen of het beoogde effect te begunstigen. Ook werden bepaalde
personen uit de vaderlandse geschiedenis opzettelijk vermeden, omdat ze te
controversieel waren. Johan van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt
111
verschenen bijvoorbeeld geen enkele maal op het toneel tussen 1808 en 1848.
Ook in de historieschilderkunst uit de periode 1814-1840 schitterden de
112
raadpensionarissen door afwezigheid. Zij werden gedurende deze jaren echter
wel volop bezongen en beschreven in lierzangen en geschiedkundige werken,
waarbij vaak expliciet werd ingegaan op hun problematische status in de nationale
113
geschiedschrijving.
Om een vollediger beeld te verkrijgen van de helden en heldinnen die de natie
zichzelf schiep en de controverses die zich al dan niet rondom bepaalde figuren
voordeden, zal het bovenstaande corpus dan ook gerelateerd moeten worden aan
andere genres, inclusief de historiografische traditie. Niet zelden werden de
toneelstukken namelijk geschreven in reactie op andere teksten of werd er in voor114
en narredes expliciet aangegeven een bepaalde beeldvorming te willen corrigeren.
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Van belang is, ten slotte, ook een bredere invalshoek te hanteren dan alleen de
politieke. Bij de analyse van dit corpus heeft de nadruk gelegen op drie
piekmomenten in de productie, die in sterke mate aan politieke ontwikkelingen
gerelateerd konden worden. Niet-politieke gebeurtenissen konden echter evenzeer
een reden zijn om voor historische stof te kiezen. Er werd al gewezen op de aandacht
voor ‘culturele helden’, die de grootsheid van de natie in cultureel opzicht dienden
te benadrukken. Daarnaast konden ook maatschappelijke gebeurtenissen, zoals
nationale rampen, een aanleiding zijn om een parallel met het verleden te zoeken.
Dat was bijvoorbeeld het geval in Amelia Fabricius, of Delft door buskruid verwoest
(1807) van Adriaan Loosjes. Hij trok een parallel met de ontploffing van het
kruitmagazijn in Delft in 1654 en het krachtdadige optreden van de toenmalige
landsbestuurders, opdat zijn landgenoten zich bij dit soort rampen ‘geene onwaardige
afstammelingen’ zouden betonen ‘van Vaderen, die de bewondering van het
115
beschaafd Europa zullen blijven uitmaken’. Deze en andere voorouders, die van
politieke, culturele of sociaal-maatschappelijke betekenis waren geweest, stonden
zo symbool voor een gedeeld vaderlands verleden waarop de Nederlandse natie
in de negentiende eeuw haar identiteit mede stoelde. Het vaderlands-historische
toneel was een van de instrumenten die een nadere invulling gaf aan die identiteit.

Bijlage 1 Toneelstukken met vaderlands-historische stof, 1800-1848
e

e

OUD = Klassieke Oudheid; ME=Middeleeuwen; G=Gouden Eeuw; 18 = 18 eeuw
Ton= toneelspel; taf=tafereel; blij=blijspel; zang= zangspel; treur= treurspel

1800-1813
- C. Swaberland, Michiel Adriaansz. de Ruiter. In: Zedelyke schouwburg,
ontslooten door vyf oorspronglyk Nederduitsche tooneelspellen (Amsterdam
1800) G, ton
- M. Westerman, Het huishouden van Jan Steen (Amsterdam 1805) G, blij
- C.A. van Ray, Adriaan Brouwer en Joost Graasbeek, of: De vrolijke
Nederlandsche kunstschilders (Amsterdam 1806) G, blij
- H. Tollens, De hoekschen en kabeljaauwschen (Amsterdam 1806) ME, treur
- A. Loosjes, Amelia Fabricius, of Delft door buskruid verwoest (Haarlem 1807)
G, treur
- W. Bilderdijk, Floris de Vijfde (Amsterdam 1808) ME, treur
- W. Bilderdijk, Willem van Holland (1808). In: Treurspelen, 3dln. 's-Hage
1808-1809. ME, treur
- A. Loosjes, Huig de Groots tweede ballingschap, of Vlugt uit Amsterdam
(Haarlem 1808) G, ton
- A. Loosjes, Kenau Hasselaar of, De heldin van Haarlem (Haarlem 1808) G,
treur
- A. Loosjes, Ewoud van Lodijke, of De ondergang der Zeeuwsche stad
Romerswaal (Haarlem 1808) G, treur
- M. Westerman, Het slot van Loevestein, of De Vlugt van Huig de Groot
(Amsterdam 1808) G, ton
- M. Westerman, Het ontzet der stad Leiden: geschiedkundig tafreel (Amsterdam
1808) G, tafereel
- P. Vreede, De dood van Albrecht Beiling, slotvoogd te Schoonhoven
(Amsterdam 1808) ME, treur

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

126
- A. Loosjes, Laurens Koster (Haarlem 1809) G, ton
- C.A. van Ray, Desiderius Erasmus te Bazel (Amsterdam 1809) G, blij
- K., Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche rederijkers (Leiden 1810)
G, blij
- [A. Loosjes?], Albrecht Beiling In: Hollandse dichtkundige schouwburg (Haarlem
1810) ME, treur
- A. Loosjes, Magdalena Moons. In: Hollandse dichtkundige schouwburg (Haarlem
1810) G, treur
- A. Loosjes, Baarte van IJsselstein. In: Hollandse dichtkundige schouwburg
(Haarlem 1810) ME, treur
- C. van der Vijver, Het turfschip van Breda. Historiesch toneelspel (uit de XVI
eeuw) (Amsterdam 1812) G, ton

1813 tot 1830
- C. van der Vijver, Kenau Simons Hasselaer, of Een blijk van Haarlemsch
heldenhart (Amsterdam 1814) G, ton
- J. van 's Gravenweert, Het verbond der edelen (Amsterdam 1815) ME, treur
- A. Hoetink, Het beleg der stad Groningen, in den jare 1672 (Groningen 1815)
G, ton
- H. Kraijesteijn, De watergeuzen, of Het beleg en ontzet der stad Middelburg
(Middelburg 1815) G, ton
- C.A. van Ray, Robbert Hennebo en zijne vrienden, of een Amsterdamsch
e

-

zomernachtje in 1718 (Amsterdam 1815) 18 , blij
M. Westerman, De admiraal De Ruiter te Napels (Amsterdam 1815) G, ton
S. Izn. Wiselius, Adhel en Mathilda (Amsterdam 1815) ME, treur
A. van Halmael Jr., Gerard van Velsen (Amsterdam 1817) ME, treur
M. Westerman, De regtvaardigheid van Karel den Stouten (Amsterdam 1818)
ME, treur
S. Izn. Wiselius, Aernoud van Egmond, Hertog van Gelder (Amsterdam 1818)
ME, treur
A. Beeloo, Maria Tesselschade Visscher, op het slot te Muiden (1819) G, blij
S. Izn. Wiselius, De dood van Karel, kroonprins van Spanje (Amsterdam 1819)
ME, treur
D.H. ten Kate van Loo, De dood van Jan van Schaffelaar (Amsterdam 1820)
ME, treur
H.H. Klijn, Montigni (Amsterdam 1821) G, treur
J. van Walré, Diederijk en Willem van Holland (Amsterdam 1821) ME, treur
W.H. Warnsinck, Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 (Amsterdam 1821) G,
ton
W.H. Warnsinck, De ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein, in 1621
(Amsterdam 1821) G, ton
J.C. Bousquet, Amsterdam in 1672 (Amsterdam 1822) G, treur
L.G. Visscher, De koningin te Breda (Brussel 1823) G, ton
A-V. Arnault, Willem van Nassau. Gevolgd naar het Fransche door A.L. Barbaz
(Amsterdam 1826) G, treur
H.H. Klijn, Filips van Egmond, of Het verijdeld verraad (Middelburg 1826) G,
treur
J.L. de Hoog, De zonen van Joan van Oldenbarneveld (Amsterdam 1827) G,
treur
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- D.H. ten Kate van Loo, Petronella van Saxen, gravinne van Holland (Batavia
1827) ME, treur
- W.H. Warnsinck BZ., De weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der
teregtstelling van haren echtgenoot, dramatisch tafereel (Amsterdam 1827)
ME, taf
- J.C. Bousquet, Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse (Amsterdam 1828)
G, treur
- A. van Halmael Jr., Reinier en Willem van Oldenbarneveldt (Leeuwarden 1828)
G, treur
- J.W. Brouwer, De ontkoming van Hugo de Groot en De erfenis, of het
onverwachte geluk: twee toneelstukjes, geschikt ter uitspanning van jongelieden
van 14 à 15 jaren (Leeuwarden 1829) G ton
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1830 tot 1840
- H.J. Foppe, Het eerste bedrijf van Albrecht van Saksen, als een proeve
vervaardigd en medegedeeld [...] (Amsterdam s.n. [ca. 1830]) ME, treur
- A. van Halmael Jr, Ats Bonninga (Leeuwarden 1830) ME, treur
- F. Herbig, De verloren zoon of Breda verrast: een toneelstukje (Groningen
1830), G, ton
- M. Westerman, De Batavieren, of de overwinning van Vetera (Amsterdam
1830) OUD, treur
- A. van Halmael Jr., Adel en Ida of de bevrijding van Friesland (Leeuwarden
1831) OUD, treur
- Van Lennep, De roem van twintig eeuwen: geschiedkundige en zinnebeeldige
voorstelling (Amsterdam 1831) OUD, ME, G - tot 1830, taf
- A.P. Muller-Westerman, Haasje Klaasdochter, stichteresse van het
Burger-Weeshuis (Amsterdam 1831) ME, ton
- A.F. Sifflé, Albrecht Beiling (Middelburg 1831) ME, treur
- W.H. Warnsinck, De slag op de Zuiderzee in 1573, of de twee stuurlieden
(1831) G, ton
- J. van Lennep, Een Amsterdamsche winteravond in 1632 (Amsterdam 1832)
G, taf
- A.P. Muller-Westerman, De admiraal Piet Hein, te Delftshaven (Amsterdam
1832) G, ton
- J. Ruijl, Groningen ontzet, vaderlandsch treurspel (Amsterdam 1832). G, treur
- M. Siegenbeek, Willem de Derde, koning van Engeland (Amsterdam 1832) G,
treur
- A.F. Sifflé, Filips van Egmond, of Het verijdeld verraad (Middelburg 1832) G,
treur
- A. Vautrin, De luitenant-admiraal Tromp aan het hof van Lodewijk den
veertiende. Gevolgd naar het Fransch door C.J. Roobol (Amsterdam 1832) G,
blij
- J. van Lennep, Haarlems verlossing, zangspel (Amsterdam 1833) ME, zang
- A.F. Sifflé, Godefrid en Gisla (Amsterdam 1833) OUD, treur
- A.P. Muller-Westerman, Lambert Meliszoon, of de ouderlievende jongeling van
Westzanen (Amsterdam 1834) G, ton
- P. Vreede Bik, Graaf Lodewijk van Nassau, of de overwinning bij Heiligerlee
(Amsterdam 1834) G, ton
- C.A. van Ray, Jacoba van Beyeren en Frank van Borsselen ('s-Gravenhage
1835) ME, ton
- W.H. Warnsinck, De dood van Willem den Eersten (Amsterdam 1836) G, treur
- A. Ruysch, Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot
's-Gravensteen, te Antwerpen (Vlissingen 1837) G, ton
- J. van Lennep, Vondels droom, tafereel, opgevoerd ter gelegenheid van het
tweede eeuwfeest van den schouwburg te Amsterdam (Amsterdam 1838) G,
taf
- A. Van Halmael, Radboud de tweede, koning van Friesland (Leeuwarden 1839)
ME, treur

1840 tot 1848
- A.F.H. de Lespinasse, Vorstin en vrouw, of Jacoba, gravin van Holland:
historisch drama in V. bedrijven (Utrecht 1840) ME, treur
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- C.A. van Ray, De schilderkamer van Frans Hals, te Haarlem, of Het portret
van Anthonie van Dijck (Rotterdam 1840) G, blij
- A. van Halmael, De twist om Bolsward. In: De Schieringers en de Vetkoopers,
romantisch-dramatische tafereelen uit de geschiedenis van Friesland in de
XVe eeuw (Leeuwarden 1841, 1-97) ME, treur
- A. van Halmael, Frieslan in 1498 In: De Schieringers en de Vetkoopers,
romantisch-dramatische tafereelen uit de geschiedenis van Friesland in de
XVe eeuw (Leeuwarden 1841, 99-213) ME, treur
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- A. Ruysch, Albrecht van Beyeren, graaf van Holland, of De St. Mauritiusdag
(1389) (Vlissingen 1841) ME, treur
- M. Westerman, Korte inhoud van de overwintering der Hollanders op
Nova-Zembla, toneelmatige voorstelling in 6 tafereelen, met zang en koren
(Amsterdam 1845) G, taf
- H.J. Schimmel, Joan Woutersz (Amsterdam 1847) G, treur
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komen (Klijn 1821, viii).
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230.
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hij dat het ontwerp al in 1816 ontworpen had en begin 1819 zijn stuk voltooide om het vervolgens
in te dienen bij de Tweede Klasse, die een prijsvraag had uitgeschreven voor het schrijven van
een oorspronkelijk Nederlands treurspel. Zie Klijn 1821, vi.
9 Zie over dat ‘emotionele fundament’: François en Schulze 1998.
10 Zie, naast vele andere publicaties van hun hand, Van Sas 2004a, Van Sas 2004b en Verschaffel
1998.
11 Van Sas 2004a, 86-92.
12 Van den Berg 1989.
13 Leerssen 2004, 234 en 239.
14 Zie onder meer de vele publicaties van Henk Gras, die vooral de Rotterdamse Schouwburg
betreffen en waarvan ik hier slechts noem Gras 2000. Zie verder Ruitenbeek 2002 en Van
Kalmthout 2004.
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1995.
16 Kalff 1912, 154-176; Te Winkel 1925, 296-307 en 425-441.
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18 Verschaffel 1998 en Verschaffel 2000.
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A. von Kotzebue, Hugo de Groot. Toneelspel in vier bedrijven naar het Hoogduitsch (Amsterdam
1804), vanwege de controversiële rol die Kotzebue speelde in de discussie over het nationale
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Nassau uit 1826 (bewerking van Guillaume de Nassau uit 1825 van A.V. Arnault), C.J. Roobol,
De luitenant-admiraal Tromp aan het hof van Lodewijk den veertienden (naar het Franse origineel
Tromp à la cour de Louis Quatorze uit 1831 van A. Vautrin) en C.A. van Ray, Jacoba van Beijeren
en Frank van Borsselen uit 1835 (bewerking van Jacqueline de Bavière uit 1834 van P. Noyer).
21 Zie de bijlagen 5.2 en 5.3 in Ruitenbeek 2002, 403-404.
22 Barbaz 1816, 40-41.
23 Albach noemt de volgende aantallen voor wat betreft oorspronkelijk Nederlandstalige stukken:
in het seizoen 1815/16 bedroeg dit 16 van de 96; in het volgende 18 van de 100. Zie Albach
1956, 162. Vermoedelijk baseert hij deze getallen op Te Winkel 1925, 430. De repertoirelijsten
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achttiende-eeuwse vaderlands-historische stukken. Zie Boulangé 1989 en 1999.
24 In totaal 12 van de 31 negentiende-eeuwse en 6 van de 11 zeventiende-en achttiende-eeuwse
stukken behoorden tot de langdurige of tijdelijke succesvoorstellingen. Zie Ruitenbeek 2002,
403-414. Voor een definitie van langdurige en tijdelijke succesvoorstellingen ga ik af op de
definities zoals gegeven in Ruitenbeek 2002, 27.
25 Zie het ‘Voorberigt’ in Van Kampen 1810, v.
26 Deze termen hanteert Samuel Iperiuszoon Wiselius in Wiselius 1821, 193.
27 Gras 2000 en Ruitenbeek 2002, 14-16.
28 Over het pleidooi voor een ‘nationaal toneel’ in de eerste helft van de negentiende eeuw, zie
onder andere Albach 1956, 159-170 en Van Kalmthout 2004, 51-54.
29 Vgl. Verschaffel 1998, 153.
30 Van Limburg Brouwer 1823, 113-114.
31 Zie Westerman 1830.
32 Zie Van Halmael 1831; Van Lennep 1831; Sifflé 1833.
33 Van Lennep 1833.
34 Ik sluit me hier aan bij de historicus Van Sas, die kanttekeningen plaatst bij de stelling van de
historicus Piet Blaas dat de waardering voor de Gouden Eeuw pas in de jaren 1830 begint (Van
Sas 2004a, 94). De opwaardering van de Gouden Eeuw krijgt al vorm in de jaren 1800-1813,
zoals ook blijkt uit de dissertatie van de literair-historicus Evert van Wiskerke naar
literair-historische verhandelingen: Wiskerke 1995, 45-62, 268-338. Ruitenbeeks conclusie dat
slechts een gering aantal toneelstukken in de jaren 1830-1840 een middeleeuws onderwerp tot
thema had, kan mijns inziens gerelativeerd worden - al richt zij zich vooral op de opvoeringspraktijk
en niet op de publicatie van nieuwe stukken (Ruitenbeek 1993, 179). Ik kom zelf tot de volgende
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35 Naar aanleiding van de opvoering van Bilderdijks Floris de Vyfde in 1844 voer een recensent in
De spektator bijvoorbeeld fel uit tegen de voormannen van De Gids en hun uitgesproken voorkeur
voor thematieken uit de Gouden Eeuw. Zie v. H. (almael?) 1844.
36 Ruijl 1832, 7.
37 Ruysch 1837.
38 Zie de ‘narede’ in Van Halmael 1830, 1.
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43 Aldus Wiselius in zijn voorbericht bij Adel en Mathilda, in Wiselius 1818-1821 dl. 3, ix.
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46 Van Halmael 1831, *3v.
47 Van Halmael 1831, 11.
48 De vader-kind metafoor werd vaak gebruikt in de poëzie omtrent koning Willem I. Zie Krol 1999.
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toeliet. Zie Meijer Drees 1993.
50 Zie voor de periode 1830-1840 Ruitenbeek 1993.
51 Erenstein 2000, 9.
52 Een uitvoerige bespreking van de eerste opvoering op 29 juni 1844 in het lokaal van de
Italiaansche Opera te Amsterdam is te vinden in De Spektator dl. 4 (1844), 91-108. Albach noemt
abusievelijk 1845 als eerste opvoeringsjaar, zie Albach 1956, 48.
53 Zie Ruitenbeek 1996, 374-375.
54 Van de Vijver 1812, 90.
55 Loosjes schrijft zijn stuk ‘ter onschuldig vermaak’ te hebben vervaardigd. Zie Loosjes 1809,
‘voorbericht’.
56 Zie onder meer Orneé 1970.
57 Loosjes 1809, 7.
58 Loosjes 1809, 38.
59 Loosjes 1809, 25, 39.
60 Loosjes 1809, 48-50.
61 Van Ray 1809, 26.
62 Van Ray 1809, 27.
63 Van Ray 1809, 28.
64 Over de eenheidspolitiek van Willem I, zie Aerts 60-76.
65 Hierover Krol 1999.
66 Kraijestein 1815, 80.
67 Van 's-Gravenweert 1818, 68.
68 Van Walré 1821, 5.
69 Van Walré 1821, 120.
70 Ten Kate van Loo 1820, 12.
71 Ten Kate van Loo 1820, 60.
72 Ten Kate van Loo 1820, iv.
73 Ruitenbeek 1993, 185.
74 Sifflé 1832, 71.
75 Siegenbeek 1832, 24. Het stuk verscheen overigens anoniem, omdat de maker het niet nodig
achtte zijn naam te vermelden; in alle handboeken en catalogi wordt het toegeschreven aan
Siegenbeek.
76 Siegenbeek 1832, 63.
77 Muller-Westerman 1831, 57.
78 Voor een uitgebreide analyse van de vaderlands-historische spelen van Muller-Westerman, zie
Jensen 2005.
79 Aldus De Atlas (12 juni 1831), 14.
80 Vautrin 1832, 7.
81 Vautrin 1832, 37.
82 Vgl. Verschaffel 1998, 160.
83 Voor de wijze waarop vrouwen figureerden in de Belgische historiedrama's, zie Verschaffel 2000.
84 Zie met name Swaberland 1800 en het sterk daarop geïnspireerde Westerman 1815. Zie ook
Bousquet 1828.
85 Bousquet 1828, 15.
86 Vreede 1808, 56. Het anonieme stuk Albrecht Beiling is opgenomen in Hollandsche dichtkundige
Schouwburg. Haarlem 1810. Mogelijk was Loosjes de auteur. Ook Tollens wijdde in 1806 een
stuk aan Beylinc; bij hem verkrijgt Beylinc vooral heldenstatus doordat hij tot verzoening weet
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te komen met zijn broer Willem en moeder Margaretha. Over de canonisering van Beylinc als
nationale held, zie ook Van Sas 2004a, 90-91.
Warnsinck 1827. Warnsinck schreeft de monoloog op verzoek van de actrice A.M.
Kamphuysen-Snoek.
Sifflé 1831.
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(1828) van Van Halmael. Beide stukken handelen over de vraag of de zonen zich mogen wreken
op prins Maurits voor de dood van hun vader. Johan de Witt speelt een belangrijke rol in Loosjes'
Amelia Fabricius, of Delft door buskruid verwoest. Haarlem 1807. De Witt treedt hier op als een
uitstekend landsbestuurder, die precies weet hoe hij in tijden van een ramp moet handelen: ‘'t
Past mannen, aan het roer van Staat of Stad gezeten, In algemeene ramp zichzelven te vergeten
(57).
Muller 1996, 235-236.
Ik noem hier slechts Meijer 1822, 3-26 die een lang en provocerend lofdicht op Oldenbarnevelt
schreef.
Om slechts één van vele voorbeelden te noemen: A.F. de Lespinasse zet zich in het nabericht
bij Vorstin en vrouw, of Jacoba, Gravin van Holland (1840) af tegen Bilderdijks negatieve
karakterisering van Jacoba van Beijeren in diens Geschiedenis des vaderlands.
Loosjes 1807, *2.
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Dit is het antwoordapparaat van uw dichter
Robert Ankers Goede manieren postmodern?
Fabian R.W. Stolk
Inleiding
Thomas Vaessens en Jos Joosten verkennen in Postmoderne poëzie in Nederland
en Vlaanderen ‘de avant-garde van vandaag’. (Vaessens en Joosten 2003: 7) Naast
een inventarisatie van een subsysteem van de moderne, polisystematische poëzie
bieden ze tegelijk een handreiking aan de lezer die in staat van ontreddering verkeert
tegenover het avant-gardistische deel van de hedendaagse poëzie. Dat laatste klinkt
misschien wat zwaar, maar ik kan me, al was het maar uit eigen ervaring, voorstellen
dat er (ook geschoolde en geverseerde) lezers zijn voor wie sommige hedendaagse
gedichten, sommige oeuvres, volkomen duister zijn en, ook na herhaalde lezing,
blijven. Een uitgangspunt van Vaessens en Joosten is dat zij zelf ‘als lezers’ de
poëzie van de avant-garde van vandaag ‘met de tot nog toe gangbare leesmethoden
niet bevredigend [bleken] te kunnen duiden.’ (37) Dat uitgangspunt is de bron van
1
de charme van dit boek.
Met hun handreiking beogen zij niet de avant-gardepoëzie te ‘verklaren’. Ze
trachten aan te geven waaruit het misverstaan ervan voortkomt. Door middel van
hun verkenning maken zij de kloof zichtbaar tussen main stream en
avant-gardistische poëzie. Beter nog: uitgaande van een modernistische main stream
kunnen zij de hedendaagse avant-garde ‘postmodern’ noemen, en omgekeerd de
postmoderne poëzie als avant-gardistisch bestempelen. Dusdoende plaatsen ze
deze poëzie in een literair-historische context:
Met hun [avant-gardistische] voorgangers delen de dichters van de huidige
avant-garde de overtuiging dat de taal een orde oplegt aan de wereld.
Deze orde stelt dat wat cultureel is, als natuurlijk voor. Ook zij willen die
vanzelfsprekendheid ondermijnen. Hun werk ontregelt de gangbare
waarneming en lectuur van de lezer. (Vaessens & Joosten 2003: 7)
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Anders dan ‘klassieke’ avant-gardistische kunstenaars maken de dichters die
Vaessens en Joosten behandelen geen deel uit van een beweging: ze vormen geen
club, hebben geen tijdschrift, en zijn ook niet als groep gerecipieerd. ‘Wat hen bindt
is dat hun werk aansluiting vindt bij denkbeelden en opvattingen die doorgaans als
2
“postmodern” gekwalificeerd worden.’ (7) Van een hechte, duidelijk afgebakende,
postmoderne stroming of groepering is dus geen sprake. Des te nuttiger is een
verkenning, zeker als daarmee een brug geslagen kan worden over de kloof tussen
main stream en avant-garde poëzie. En dat is in ieder geval hun bedoeling. Of het
doel bereikt wordt, hangt behalve van de inzet van de lezer, ook af van de kwaliteit
van de verkenning.
In het onderstaande geef ik een schets van de visie van Vaessens en Joosten
op beide zijden van de kloof, alsmede van hun verkenningsmethodiek; vervolgens
belicht ik een aspect van hun studie waar ik twijfels bij heb. Verkenners moeten
over ongebaande padden (durven) gaan, maar de angsthazen die hen volgen, willen
vaak bestrating, verlichting en een geleiderail. Ik erken tot die tweede categorie te
behoren en niet dan schoorvoetend, en vooral dankbaar voor het door Vaessens
en Joosten verrichte pionierswerk, hun passen na te meten waar het Robert Anker
3
(en de moraal) betreft.

Schets
Vaessens en Joosten zetten in het eerste deel van hun studie uiteen dat de
hoofdmoot van zowel de hedendaagse Nederlandse poëzie als de
poëziebeschouwing ‘modern’ dan wel ‘modernistisch’ genoemd kan worden. Deze
modern(istisch)e poëzie leent zich bij uitstek ‘voor de op coherentie en samenhang
gerichte interpretatie die het einddoel is van de gangbare leesstrategieën’. (9) De
bijbehorende poëtica is te karakteriseren met steekwoorden als ‘New criticism’ en
‘Merlyn’, en de academische leermeesters in het Nederlandse taalgebied zijn onder
anderen Kees Fens, J.J. Oversteegen en A.L. Sötemann. Vaessens en Joosten
bespreken deze poëzieopvatting onder de titel: ‘De conventies van de geschoolde
lezer’. (15-30) Die conventies zijn samengebald in drie punten:
1. Het gedicht is een ‘organische’ heelheid en wordt als ‘natuurlijk’ gewaardeerd
en geldt als bron van bijzondere kennis.
2. De tekst representeert een subject; er klinkt een authentieke ‘stem’, al is dat
apert niet de stem van de auteur.
3. De tekst vertoont, ook als hij zich op het eerste gezicht als chaotisch aan de
lezer voordoet, op een hoger niveau aan een innerlijke coherentie. (Vaessens
& Joosten 2003: 19)

Vervolgens bespreken zij in hoofdstuk 2 niet op traditionele wijze de kenmerken,
maar wat zij noemen: ‘De problemen van de postmoderne poëzie’. (31-61) Dat zijn
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zeven punten van de modernistische poëtica zoals die door de postmodernistische
poëtica worden geproblematiseerd. Het is van belang te weten dat daarbij de
fundamenten van de modernistische poëzie in het geding zijn, en dus ook de
hierboven weergegeven klassieke premissen van het lezen. Vaessens en Joosten
definiëren ‘de poëzie die zich aan een [op coherentie en samenhang gerichte]
modernistische lezing onttrekt als postmodern.’ (9) Veel postmoderne poëzie
provoceert de verwachtingen en conventies die aan het gevestigde, modernistisch
georiënteerde denken over poëzie ten grondslag liggen. Postmoderne poëzie lijkt
zich te verzetten tegen de poëzie zèlf.
Elk van de zeven problemen van de postmoderne poëzie behandelen Vaessens
en Joosten in deel 3 van hun studie aan de hand van een casus. De problemen
liggen op de volgende terreinen: coherentie, identiteit, oorspronkelijkheid,
volmaaktheid, intuïtie, autonomie en moraal. Dergelijke problemen zijn ook aan te
wijzen in (veel) oudere poëzie, maar: ‘Het postmodernisme is vooral het geheel én
de explicitering ervan.’ (33)
Zo ruim bemeten als deze soort van poëzie in hun omschrijving misschien lijkt,
is ze niet. Vaessens en Joosten geven expliciet aan dat ze zich hebben laten leiden
door hun persoonlijke voorkeur, hun ‘fascinatie voor geëngageerde dichters die zich
niet neerleggen bij de opvatting dat poëzie er in deze wereld niet meer toe doet.’
(8) Daarvan uitgaande hebben zij een selectie gemaakt uit de naoorlogse poëzie.
Ik neem aan dat deze ‘fascinatie voor geëngageerde dichters’ een selectie inhoudt
uit de naoorlogse poëzie, en niet uit de hedendaagse avant-garde. Als dat laatste
het geval zou zijn, zou het gevaar van cirkelredenering al te groot worden. Het
probleem van de moraal zou dan immers vooraf ingelegd zijn, in plaats van achteraf
4
gedistilleerd uit het materiaal.
Een karaktertrek die deze studie prettig leesbaar, maar wat moeilijk hanteerbaar
maakt, is de rekkelijkheid. Vaessens en Joosten bieden weinig harde regels en
5
feiten en standen van zaken. Alleen al uit het gegeven dat ik anno 2006 nog steeds
over hun ‘avant-garde van vandaag’ mee kan schrijven, blijkt de rekbaarheid van
de materie en de behandelde periode. Voeg erbij dat ook Lucebert, Polet en Rein
Bloem tot de avant-gardistische dichters gerekend worden, en de permeabiliteit van
de piketpaaltjes is duidelijk. Wat op pagina zeven nog hedendaagse poëzie heet,
wordt op pagina acht ‘naoorlogse poëzie’ genoemd. In één bladzijde overstappen
van ‘vandaag’ naar ‘naoorlogs’ is als essayistische wending acceptabel, maar het
is vreemd dat literatuurwetenschappers die zelf van ruim na de babyboom dateren,
anno 2003 ‘vandaag’ en ‘naoorlogs’ gelijkstellen: hun onderzoeksdomein oscilleert
tussen één en zestig jaar. Doordat Lucebert, Polet en Bloem in deel 3 van de studie
niet blijken te behoren tot de hard core postmoderne poëzie maar tot ‘De archeologie
van het postmodernisme’ (197) wordt de feitelijk behandelde tijdspanne van het
hedendaagse echter weer flink ingekort.
De rekkelijkheid (en de verwarring die er het gevolg van kan zijn) blijkt ook
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uit het gegeven dat Vaessens en Joosten met opzet, en indachtig Lyotard, niet willen
trachten om ‘Het Verhaal’ van het postmodernisme te vertellen. (37) Maar ze hebben
- gelukkig - natuurlijk wel de pretentie om althans ‘een’ verhaal te vertellen over (de)
postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen, ook al is het enige wat ze
generaliserend expliciet over de behandelde werken stellen, dat die ‘allemaal al
eerder en door anderen met het postmoderne ideeëncomplex in verband [zijn]
gebracht. (37) Ze bespreken het werk van de behandelde dichters louter om de
problemen van het postmodernisme toe te lichten en te demonstreren. De betreffende
dichters ‘zijn niet per definitie postmoderne dichters en auteurs die [z]e niet noemen,
zijn dat niet per definitie niet.’ (36) Wel geeft het werk van de besproken dichters
blijk ‘van de omgang met vraagstukken als coherentie, authenticiteit of identiteit’.
(36-37) Desondanks spreken Vaessens en Joosten generaliserend van ‘de
postmoderne dichter’, ‘de moderne dichter’ en ‘De postmoderne poëzie’. (31, 32)
Robert Anker wordt zelfs, zonder slag om de arm, aangeduid als: ‘Deze postmoderne
dichter’. (99)
Mede uit het feit dat de opsomming of behandeling van de zeven problemen op
verschillende plaatsen in hun studie in verschillende volgorden geschiedt, is af te
leiden dat Vaessens en Joosten er geen hiërarchie in aanbrengen. Evenmin wensen
ze aan te geven of alle problematiseringen aanwezig moeten zijn in een werk of
oeuvre om van postmoderne poëzie te kunnen spreken, of dat een enkele al
aanleiding kan geven om van postmoderne poëzie te spreken: soms treffen ze één
van de problemen van het postmodernisme bij een besproken dichter aan, soms
‘een samenspel ervan.’ (37) Daarmee maken ze het de lezer moeilijk om hun
onderzoekscorpus kritisch te bezien.
Vaessens en Joosten lichten helaas ook niet toe hoe de zeven probleemgebieden
zijn te relateren aan de drie klassieke premissen van het lezen; ze maken in mijn
optiek zelfs niet duidelijk hoe die drie conventies van de geschoolde lezer correleren
met vraagstukken als coherentie, authenticiteit en identiteit. Ik kom in een poging
tot herleiding tot het volgende. Aan conventie 1, die van organische heelheid,
natuurlijkheid en bijzondere kennis, zijn de problemen van volmaaktheid, intuïtie en
6
autonomie te koppelen. Aan punt 2, subject en authentieke stem, zijn identiteit en
oorspronkelijkheid te verbinden. En punt 3, innerlijke coherentie, is te relateren aan
het probleem van de coherentie. Het probleem van de moraal echter betreft niet de
literaire conceptualiseringen van de lezer; het is het enige zuiver inhoudelijke,
thematische probleem. Het probleem van de moraal lijkt me niet - althans niet op
eenzelfde wijze als de andere problemen - te verbinden met een van de drie
premissen van het klassiek lezen; het lijkt me onmogelijk het probleem van de moraal
in verband te brengen met de (postmoderne) provocatie van de verwachtingen en
conventies die aan het gevestigde, modernistisch georiënteerde denken over poëzie
ten grondslag liggen.
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Tegenlicht
Door de vrijzinnige modus operandi van Vaessens en Joosten verliest een
modernistische angsthaas, zoals onderhavige lezer/schrijver dezes, de postmoderne
7
verkenners soms uit het oog. Daarom wend ik me nu naar mij bekend terrein en
zie hoe zij zich daar bewegen. Hoofdstuk 4 van Postmoderne poëzie in Nederland
in Vlaanderen behandelt ‘Robert Anker en het probleem van de moraal’ (81-100).
Ik benader het hoofdstuk averechts, vanuit de conclusie die Vaessens en Joosten
verbinden aan hun verkenning:
Robert Ankers Goede manieren (1989) heeft een nadrukkelijk morele
problematiek, maar de moderne benadering van moraal wordt afgewezen:
de bundel is beslist niet het verslag van een filosofische zoektocht naar
absoluutheden en universele waarheden en naar fundering in verklarende
theorieën. Anker zoekt niet meer naar een eenduidige ethische code. Hij
aanvaardt morele ambivalenties. (Vaessens & Joosten 2003: 60-61)
Tegen de achtergrond van de hierboven aangeduide rekkelijkheid, valt de beslistheid,
de veronderstelde onbetwistbaarheid van deze conclusie op. Het is alsof over de
8
poëzie van althans deze dichter wel een klinkklaar Groot Verhaal te vertellen valt.
Daarbij zijn er in Vaessens' en Joostens conclusie ten aanzien van Goede manieren
vrij krasse vooronderstellingen verpakt aangaande het modernisme dat aan het
postmodernisme voorafgaat en er in zekere zin aan tegengesteld is. In het
modernisme zou kennelijk wèl sprake zijn van een filosofische zoektocht naar
absoluutheden en universele waarheden en naar fundering in verklarende theorieën,
en van zoeken naar een eenduidige ethische code. Deze veronderstellingen lijken
me niet zo onbetwistbaar als Vaessens en Joosten ze doen voorkomen. Fokkema
en Ibsch bijvoorbeeld schetsen een ander modernisme:
Het syntagmatische verband van Modernistische teksten wordt gekenmerkt
door een aantal ‘onzekerheidsfactoren’. [...] De Modernistische verteller
is minder zelfverzekerd [dan de Realistische] en beseft het voorlopige,
hypothetische karakter van zijn zienswijze en presentatie. Hij twijfelt aan
zichzelf, is bepaald niet als alwetend te beschouwen en is ook niet zeker
van de door hem gecreëerde personages. (Fokkema & Ibsch 1984: 38)
Ook de - voor postmoderne literatuur kenmerkende - intertekstualiteit valt geheel
te beschouwen in het licht van de modernistische twijfel:
De losmaking uit het netwerk van materiële krachten en andere door de
omgeving bepaalde factoren die karakteristiek is voor de Modernistische
personage, maakt een teruggrijpen op motieven en fabulae uit de
mythologie en oudere literatuur weer mogelijk. Het gebruik van de
overgeleverde modellen geschiedt echter op een andere manier dan in
de tijd van de Renaissance en het Classicisme. Het overgeleverde
materiaal bezit geen absolute geldigheid en wordt
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slechts benut om de relativiteit van het eigen standpunt te accentueren.
(Fokkema & Ibsch 1984: 41)
Dergelijke modernistische noties zijn heel ook in Goede manieren te ontdekken.
Daartoe keer ik terug naar het begin van de beschouwing die Vaessens en Joosten
eraan wijden. Het gedicht opent als volgt:
Midden in een tochtje met de auto, in een file in een bos,
maakte ik mij los van mijzelf. Allemaal d'r uit, zei ik
- vrouw en kinderen, de tas met truien en de thermosfles en zette een leger zelf achter het stuur [...] (Anker 1989: 9)
Vaessens en Joosten horen hier - terecht - Dante in meeklinken. Dat het gaat om
een referentie aan de opening van de Divina commedia is kennelijk te evident om
9
te noemen; ze besteden verder in ieder geval geen aandacht aan Dante. Dat lijkt
me een gemiste kans, want de met Dante te identificeren ik-figuur van de Commedia
is zowel hoofdpersoon als verteller/dichter. De Commedia kan wat dat betreft een
zoeklicht zijn voor de opheldering van de enigszins vreemde verhouding tussen de
dichter, het personage ‘dichter’ en het hoofd (?) personage Van Beek van Goede
manieren. Verder beschrijft de Commedia de denkbeeldige reis van een nogal
ontredderde hoofdpersoon, iemand die moreel, ethisch ontspoord is, net als in
Goede manieren. Beiden hoofdpersonages bereizen een circulaire ruimte: Dante
bewandelt van de helse kringen, de omgangen van de louteringsberg en de
hemelsferen, Van Beek volgt onder andere de ringweg en ‘doorkruis[t] de cirkels
van de grachten naar het hart’. (Anker 1989: 38) De parallellen liggen voor het
oprapen. De vraag is waarom Vaessens en Joosten ze laten liggen. Ik waag de
veronderstelling dat een referentie aan een middeleeuwse tekst niet van pas komt
in een beschouwing die hedendaagse poëzie koppelt aan modernistische, en dat
de referentie aan Nijhoff beter past in deze kraam.
Op Nijhoff gaan Vaessens en Joosten uitgebreid in. Ze horen in de opmaat van
Goede manieren ‘Het veer’ weergalmen. Verderop in zijn openingsgedicht refereert
Anker aan Nijhoffs gedicht, zoals zij niet nalaten duidelijk te maken. Daarover zeggen
ze:
‘Het veer' is vaak gelezen als proclamatie van een nieuw inzicht dat tegelijk
de wording van dat inzicht beschrijft - een levensbeschouwelijk inzicht
van Sebastiaan dat duidelijke parallellen vertoont met de veranderende
poëticale inzichten van de dichter die hem verzon. Kunnen we nu, de
lotgevallen van Sebastiaan indachtig, veronderstellen dat Goede manieren
óók als een worsteling om inzicht, om een levenshouding te lezen is?’
(Vaessens & Joosten 2003: 82)
Naast het negeren van Dante, vallen nog twee aspecten van deze benadering op.
In de eerste plaats het retorische karakter van de vraag in het bovenstaande citaat,
in
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de tweede plaats de verwerking van de intertekst. Ook wie Goede manieren niet
las, hoort al het volmondig ‘Jaaah’ aangolven van de publieke tribune: ‘natuurlijk,
ook Goede manieren is als zo'n worsteling te lezen.’ En Ankers verteller zegt
inderdaad expliciet over zijn held: ‘ik gaf hem eigenschappen mee maar geen
manieren’ (Anker 1989: 9) Verderop spreekt die held het antwoordapparaat van zijn
dichter in: ‘wat zijn dat voor manieren die ik vinden moet’, en: ‘In plaats van zelf te
leven heb je ons op pad gestuurd’, en ook: ‘Ik weet niet wat mijn opdracht was maar
geef haar hier terug. / Adieu meneer, het ga je goed en aarzel niet: over de brug.’
(36-37) Ankers held heet Van Beek. Zijn naam refereert zowel alfabetisch als
aquatisch aan Nijhoffs Awater. Van Beek is evident een zoeker zonder al te veel
zekerheden, zoals ook zijn dichter in Goede manieren, zoals ook Awater en diens
reisgenoot, zoals trouwens ook Dante in de Divina commedia.
Dat ook Nijhoff twijfelt en zoekt in ‘Het veer’ is af te lezen aan het slot. De verteller
dient zich daar opeens expliciet aan met: ‘Men troost ons, zeggend: Gods
barmhartigheid / reikt verder dan zijn wet’. Maar dan gaat hij voort met: ‘Dan hecht
ik eer geloof aan het verhaal dat [...]’ (Nijhoff 1990: 202-203) waarna hij een
alternatief einde van het verhaal over Sebastiaan geeft. De ik-figuur van ‘Awater’ is
evenmin zeker van wat hij vindt. Hij maakt een andere keuze dan zijn gids Awater,
die hij aanvankelijk trouw en geïntrigeerd volgde: ‘Awater blijft, ik loop door, en zo
gauw, / of ik de trein zag die ik halen wou.’ (Nijhoff 1990: 231) Maar dit betekent
nog niet dat hij zeker is van zijn zaak. Met betrekking tot ‘Awater’ merkt Van den
Akker op:
De tekst biedt voortdurend suggesties voor betekenis aan, maar zonder
dat het tot een consequente interpretatie leidt. Negatief geformuleerd: de
lezer mist ieder houvast. Positief geformuleerd: de lezer wordt uitgenodigd
om de vrijheid te nemen de tekst op meer dan één manier te lezen. (Van
den Akker 1994: 27)
Deze ambivalentie, deze open betekenisstructuur (of: ‘twijfel’) kenmerkt veel van
Nijhoffs werk en dat van andere modernistische auteurs. Uitsluitend kenmerkend
voor het postmodernisme is het zeker niet.
Goede manieren heeft inderdaad, tot in de titel aan toe, evident een morele
thematiek; ook de inhoud van het gedicht laat daar weinig twijfel over bestaan,
gezien alleen al een passage als de volgende: ‘Help me toch. Ik ben zo vreemd. Ik
kan niet leven.’ (Anker 1989: 20). De dichter-ik-figuur zoekt ‘een tijdgenoot, / een
10
innerlijke broer die hij op zachte schoenen nagaat’ (Anker 1989: 29) Dat maakt
het des te vreemder dat Vaessens en Joosten deze tekst willen bespreken in het
kader van de postmoderne poëzie die zich immers wordt gekenmerkt door
onverstaanbaarheid. Goede manieren is wervelend, chaotisch, speels, vol
intertekstuele allusies, bij vlagen platvloers, bij andere vlagen verheven, maar behoort
tot alles behalve de soort poëzie die zich niet zou lenen ‘voor de op coherentie en
samenhang gerichte interpretatie die het einddoel is van de gangbare leesstrategieën’
(Vaessens & Joosten 2003: 9)
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Een tweede opvallend aspect van de benadering van Goede manieren door
Vaessens en Joosten is de simpele wijze waarop ze tekst en intertekst aan elkaar
relateren: 1. Goede manieren refereert aan ‘Het veer’; 2. ‘Het veer’ gaat over een
zoektocht naar een levenshouding; 3. Goede manieren zal ook wel over een
worsteling om een levenshouding gaan. Die relatering is in dit geval inhoudelijk
correct. Dat kan ook haast niet anders, gezien de primaire referentie in Goede
11
manieren aan de Divina commedia. Maar verder lijkt me een dergelijke eenvoudige,
eenduidige intertekstuele relatering niet typisch voor een postmoderne tekst of een
postmoderne lezing. De wijze waarop Vaessens en Joosten Goede manieren aan
‘Het veer’ relateren duidt eerder op een modernistische leeswijze. Ze poneren
althans zelf: ‘de modernistische verwijzing is uiteindelijk een constituerend element
van een finale betekenis (zoals de context in traditionele zin bijdraagt tot de
constructie van een centrale idee). De postmoderne intertekst ontkent zo'n centrale
12
kern.’ (125) Een postmoderne tekst is een mozaïek van bestaande teksten. Maar
Goede manieren problematiseert zijn eigen identiteit niet, of: hooguit op speelse
wijze, niet fundamenteel.
Iets dergelijks geldt voor het personage Van Beek. Hij speelt verschillende rollen
in Goede manieren, ‘maar aan de constanten wordt niet getornd’, zoals Vaessens
en Joosten terecht stellen. (83) Die constatering leidt hen echter niet tot de conclusie
dat Van Beek een betrouwbaar, solide, en dus in dit opzicht a-postmodernistisch
personage is.
De verteller heeft veel eigenschappen met Van Beek gemeen, zo stellen Vaessens
en Joosten (84); zijn probleem is: hoe te opereren in de morele verwarring die de
stad is. Vanaf dat punt (85) waaiert het hoofdstuk over Goede manieren uit naar
essays, interviews en verhalen over Ankers kennis van de heelheid van het leven
in de jeugd, in het dorp, en zijn verlangen naar iets dergelijks in het heden. Anker
karakteriseert zijn thematiek zelf in termen die zich, zoals Vaessens en Joosten
uiteenzetten, ‘uitstekend verstaan met sociologische theorievorming over de
postmoderniteit van nu.’ (85-86) Daaraan kunnen zij concepten koppelen als:
versplintering en deconstructie en exit-grote-verhalen waardoor ieder voor zich
legitimatie moet vinden en wel in kleine verhalen. Vaessens en Joosten betrekken
een sociaal-geograaf in hun betoog en leggen zo de link tussen postmodernisering
en de stad. Het eigenlijke onderwerp - de literaire tekst Goede manieren en de
moraal in het kader van postmoderne poëzie - is dan ver uit zicht.
Robert Anker is Nijhoviaans genoeg om voor iedere interpretatie zelf argumenten
of ondersteuning aan te dragen. Zo heeft hij in een interview dat dateert van na de
verschijning van het boek van Vaessens en Joosten het volgende verklaard:
Wie weet nu wat het postmodernisme precies inhoudt? Daarover worden
veel interessante boeken geschreven, waarvan ik er ook wel een paar
heb gelezen. Postmodernisten claimen een zogenaamd verbrokkeld
wereldbeeld, maar dat wereldbeeld verbrokkelde al veel eerder; tijdens
het modernisme. Dat was de eerste grote stroming in de kunst, die in een
wereld werd geplaatst waarin alle eenheid was weggetrokken, de
godsdienst weglekte en waarin Grote Verhalen niet
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meer bestonden. Toch bleef er nog een grote heimwee naar wat verloren
was gegaan. [...] Wat voegen postmodernisten er [...] aan toe dat het
modernisme post maakt? Ik kan niet zo veel met die term, ik voel mij
modernist (De Bruin 2005: 43)
Wie desondanks postmoderne trekken in het oeuvre van Anker zoekt, kan
waarschijnlijk beter terecht bij Nieuwe veters (1987). De thematiek van die
dichtbundel is vergelijkbaar met die van Goede manieren, maar opbouw, structuur
en vertelwijze en zelfs de zinsbouw zijn in het geheel niet eenduidig, hiërarchisch,
samenhangend, centripetaal te lezen en te interpreteren. Anker heeft bijvoorbeeld
eens te kennen gegeven dat het titelgedicht ‘Nieuwe veters’ van Nieuwe veters ‘niet
13
het sleutelgedicht van de bundel is’. (Heymans 1989: 65-66) Nieuwe veters kan
beter postmodern genoemd worden dan Goede manieren. Als Goede manieren iets
niet doet, lijkt me, dan is het: zich onttrekken aan de traditionele leesstrategie. Een
karakterisering als die van Mark Kamphuis lijkt correct: ‘het postmoderne aan dit
gedicht [komt] misschien nog wel het duidelijkst naar voren [...] in de manier waarop
het enkele essentiële aspecten van de postmoderne menselijke conditie “verdicht”.’
(Kamphuis 1995-1996: 10). Vergelijkbaar is de visie van Bertram Mounts die Ankers
Goede manieren legt naast Vikram Seths The Golden Gate: ‘bij beiden is de populaire
cultuur vanzelfsprekend aanwezig, Van Beek en John zijn beiden hoofdpersonen
die in de welvaartsstaat zoeken naar idealen (met een groot woord: die lijden onder
la condition postmoderne).’ (Mourits 1997: 61)
Goede manieren is, wat mij betreft en afgaande op zes van de zeven
karakteristieke problemen van Vaessens' en Joostens postmodernisme, geen
postmodernistische poëzie. Goede manieren is een, misschien niet makkelijk, maar
toch: toegankelijk gedicht dat gaat over een aspect van het postmoderne leven. Dit
episodische gedicht lijkt zich te onttrekken aan de tegendraadsheid en
onverstaanbaarheid die Vaessens en Joosten zien als problematiseringen die
14
kenmerkend zijn voor de postmoderne poëzie. Ik kan mij dan ook vinden in Piet
Gerbrandy's kritiek op dit punt van het, ook door hem positief ontvangen, boek:
‘Minder geslaagd is een poging Robert Anker in het postmoderne kamp in te lijven.
Ongetwijfeld is Anker een zoeker die het geloof in de traditionele moraal heeft moeten
opgeven, maar hij verwoordt dat in gedichten die van begin tot eind probleemloos
15
te duiden zijn.’ (Gerbrandy 2004) Ook Ekkers is het niet eens met deze
postmoderne attributie van Goede manieren: ‘dit is moderne, niet post-moderne
poëzie (misschien post-post-moderne poëzie).’ (Ekkers 1990: 381) Met Gerbrandy
en Ekkers ben ik van mening dat Anker in Goede manieren (en ook in ander werk)
misschien wel schrijft met middelen en technieken die we vooral kennen uit
postmoderne literatuur, maar dat zijn stellingname puntgaaf en kristalhelder is,
uiteindelijk zelfs zonder spoor van twijfel wat de richting van het zoeken betreft.
Alleen het vinden is er niet bij. Anker is een postmodern denker noch dichter. Hij
dicht en schrijft over (en met) personages die leven in, of geconfronteerd worden
met, de tegenwoordige, hedendaagse, postmoderne condition humaine. Zijn
schriftuur is in wezen niet-postmodern.
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Wie - om de zaak niet tot poëzie te beperken - ook Ankers romans en verhalen
doorneemt, wordt regelmatig geconfronteerd met tal van technieken, motieven en
stijlkenmerken die aan postmoderne literatuur te verbinden zijn, zij het misschien
niet perfect binnen het kader dat Vaessens en Joosten rond postmoderne poëzie
stellen. Anker citeert zich bijvoorbeeld haast letterlijk wezenloos uit literatuur, muziek,
film, toneel, schilderkunst, alles van hoog en laag allooi, high brow en populair. In
Vrouwenzand is een verhaallijn verwerkt die is gebaseerd op de klassieke
misdaad-/avonturenroman, maar dan met zulke verborgen identiteiten en
machinaties, die in kort tijdsbestek steeds ingewikkelder worden, zonder dat er een
oplossing wordt geboden aan het einde, dat de lezer na enige tijd moet concluderen
dat er van parodie sprake is in plaats van oprechte ontlening. Dit laat onverlet dat
de roman naar een helder einde leidt, samen te vatten als: ‘(verlangen naar)
thuiskomst’.
Ankers vertellingen zijn vaak uitermate gelaagd en onbetrouwbaar wat betreft
verteltechnische autoriteit en focalisatie. Ze vertonen op de meest onverwachte
momenten in alle openheid hun fictionele karakter: een schijnbaar ouderwetse,
auctoriale verteller die zich aandient, ontpopt zich even later als een uitermate
subjectieve, personagegebonden ik-verteller. Ankers personages zijn niet gebonden
aan één enkele vertelling maar maken deel uit van een uitgebreide, maar zeer
papieren wereld: Paul Masereeuw bijvoorbeeld, duikt in verschillende rollen in
meerdere romans op, net als Brian Reemnet. Andere personages, zoals Van Beek
in Goede manieren, zijn op weer andere manier evident van papier en tekst gemaakt,
in plaats van naar het leven geschilderd. Locaties als het kraakpand Kostverloren,
maar ook tal van andere attributen uit Ankers literaire kosmos, keren in verschillende
romans, verhalen en gedichten over de jaren heen terug. Dit is te interpreteren als
postmoderne vaagheid of wederspannigheid jegens het klassieke vertellen en lezen,
maar beter nog - zij het ook met enige overdrijving - als pre-moderne, dorpse
overzichtelijkheid en herkenbaarheid.
Een toonbeeld van Ankers uiterst hybride literaire universum is de novelle ‘De
16
thuiskomst van kapitein Rob’, waarvan alleen al de titel verwijst naar zowel de
beroemde stripverhalen van Pieter J. Kuhn, als naar de anderszins klassieke teksten
Odyssee en Robinson Crusoe. Deze novelle bevat ook elementen van een
avonturenroman, zoals bijvoorbeeld bekend uit de jeugdserie Bob Evers, een
Bildungsroman en een B-film uit Hollywood, maar dan een die muzikaal omlijst wordt
met zowel Bachcantates als een song van Brian Hayland, die ook weerklinkt in Een
soort Engeland en Goede manieren. Een ander toonbeeld is de zojuist genoemde
roman Een soort Engeland, waarvan de hoofdpersoon een beroemd acteur is, die
zich David Oosterbaan noemt maar eigenlijk Henk heet, en anderzijds wel erg veel
op Eric Schneider lijkt, en die rollen speelt in ‘echte’ en fictieve toneelstukken, die
alle meer of minder op ‘de’ werkelijkheid zijn betrokken. Daartoe behoort ook het
aanvankelijk fictieve stuk Is dit Engeland?, dat in de roman wordt toegeschreven
aan ‘de 35-jarige Nederlandse schrijver Albert Baden, die als dichter enige
bekendheid
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schijnt te genieten’ (Anker 2001: 70). Maar het stuk bleek nadien toch van Robert
Anker zelf te zijn en is nu ook als zodanig gepubliceerd (Anker 2004). Anker, die
een autobiografische schets de titel Negen levens meegaf (2005), voelt zich in de
postmoderne, urbane realiteit wellicht als een kat in het nauw en maakt daardoor
rare maar fraaie literaire buitelingen. Uiteindelijk komt hij in zijn werk op z'n pootjes
terecht in een kenbare, pre-postmoderne werkelijkheid.
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Eindnoten:
1 Van vergelijkbare instelling is Vaessens essay De verstoorde lezer (2001) dat, zoals de ondertitel
aangeeft, handelt over de onbegrijpelijke poëzie van Lucebert.
2 De formulering ‘dat hun werk aansluiting vindt bij denkbeelden [...]’ komt mij onzuiver voor: het
werk vindt zelf geen aansluiting, het wordt door beschouwers ervan aan denkbeelden verbonden,
de poëzie wordt door beschouwers verbonden met elders geëxpliciteerde poëticale concepten.
3 Ik hoop dat de lezer het mij vergeeft dat ik, omwille van de discussie, hier alleen inga op een
punt van onenigheid, en mijn lof voor deze studie onder leerstoelen en collegebanken steek.
Om de discussie vroegen Joosten en Vaessens zelf in TNTL 120 (Joosten & Vaessens 2004).
Als ik mijn waardering voor hun boek hier breed zou ventileren, zou men kunnen denken aan
kleffe kortsluiting, omdat beiden tot voor kort mijn collegae in Utrecht waren.
4 Overigens blijft mijn twijfel bestaan of er ook (al dan niet geëngageerde) dichters zijn die zich
wel neerleggen bij de opvatting dat poëzie er in deze wereld niet meer toe doet.
5 Heynders (2003) en vooral Groenewegen (2003) accentueren deze rekkelijkheid als een zwakte
van de studie. Heynders mist een helder onderscheid tussen teksteigenschappen en leesattitudes,
Groenewegen hekelt de verwarring van essayistiek met het wetenschappelijke vertoog, van
subjectiviteit met intersubjectiviteit.
6 Op dezelfde bladzijde waar de drie cruciale vooronderstellingen van het klassieke nieuw-kritische
lezen worden opgesomd, staat bij de nadere bespreking ervan echter met betrekking tot punt
1: ‘Het gedicht is een organische heelheid en geldt als een bijzondere vorm van kennis.’ De
aanhalingstekens ontbreken, het element ‘waardering als natuurlijk’ ontbreekt en ‘bron van
bijzondere kennis’ is geworden tot ‘bijzondere vorm van kennis’.
7 Hun soepele verkenningstechniek hebben Vaessens en Joosten ontleend, denk ik, aan Bart
Vervaeck, die zijn studie over Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman (1999)
begon met de belijdenis: ‘Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als het postmodernisme of de
postmoderne roman.’ (Vervaeck 1999: 7) Die overtuiging zette onder andere de deur open om
een auteur als Willem Jan Otten te bespreken, wat me niet erg juist lijkt in het kader van het
postmodernisme. Anderzijds is het onbegrijpelijk dat Menno ter Braaks Politicus zonder partij
niet besproken wordt door Vervaeck.
8 Ik vraag me overigens af of het wel waar is dat Anker in zijn werk niet zou zoeken naar een
eenduidige ethische code. Iets anders is dat hij uiteindelijk inderdaad morele ambivalenties lijkt
te (moeten en kunnen) aanvaarden.
9 ‘Op het midden van onze levensweg bevond ik me in een donker woud, omdat ik van de rechte
weg was afgedwaald’, zo luidt het begin van de Commedia in de vertaling van Frans van Dooren
(Dante 1989: 43). Remco Ekkers stelt in de opening van zijn notitie over Goede manieren, nadat
hij de beginregels van het gedicht heeft geciteerd, kortweg: ‘Robert Anker stelde zich rond zijn
veertigste de opdracht een lang gedicht te schrijven over het verdwaald zijn in het post-urbane
leven. Op zoek naar goede manieren. Dante 1989.’ (Ekkers 1989: 381) Ankers ik-figuur is
zoekende, net als die van Dante. Maar zoals Ekkers stelt: ‘Over de God van Dante wordt natuurlijk
niet meer gesproken, over Marx evenmin.’ (Ekkers 1990: 382)
10 Vergelijk ‘Awater’: ‘Ik heb sinds mijn broer stierf geen reisgenoot’, en: ‘Ik merk dat de echo, die
mij uitgeleide / deed door de hall met tegels, buiten zwijgt. / De stad verleent de voet
geluidloosheid.’ (Nijhoff 1990: 224, 225)
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11 Epische gedichten worden vaak gebruikt voor de uitbeelding van de morele of ethische reflectie
op iemands positie in de wereld en het leven; ik denk hierbij onder veel andere werken aan:
‘Okeanos’, Mei, Pan Cheops, ‘Awater’, ‘Het uur u’, Tempel en kruis, Roeshoofd hemelt. Het
experiment dat Anker met zijn ik-figuur en Van Beek uitvoert is welhaast een genreconventie.
12 Vergelijk Fokkema & Ibsch (1984: 41) over de modernistiscche intertekstualiteit: ‘De verwijzing
naar een overgeleverde fabula versterkt de samenhang en vergemakkelijkt daardoor de
interpretatie.’
13 Voorts zegt Anker: ‘En verder dekt de titel Nieuwe veters misschien de inhoud van de bundel
niet helemaal, omdat de rondlopende hij-figuren klaarblijkelijk nauwelijks over nieuwe veters
beschikken. Oude schoenen en nieuwe veters, daar is niet zo vreselijk veel zicht op.’ (Heymans
1989: 66)
14 Mourits (1997) classificeert Goede manieren wel als postmoderne poëzie, net als Fokkema
(1999) maar hun postmodernismeconcept wijkt dan ook af van dat van Vaessens en Joosten.
15 Vergelijk Marc van Oostendorps kanttekening: ‘in de bundel die Vaessens en Joosten van Anker
bespreken (“Goede manieren”) is wel degelijk sprake van een determineerbare inhoud, zonder
al te veel “open plekken”.’ (Van Oostendorp 2003).
16 Uit de gelijknamige bundel, die alleen op het omslag als ondertitel heeft: twee novellen en een
brief.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

149

Geleefd voor poëzie (II)
Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808)
Marleen de Vries
Pieter Johannes Uylenbroek was in het laatste kwart van de achttiende eeuw een
van de belangrijkste uitgevers van Nederlandstalige poëzie. Daarmee kwalificeerde
hij zich als een hardnekkige optimist. Proza, in de vorm van tijdschriften, kranten
en romans, had inmiddels zo'n dominante positie op de markt, dat het er voor
poëzieliefhebbers triest uitzag. Maar voordat poëzie definitief gedegradeerd zou
worden tot elitair gezelschapsvermaak, beleefde het genre eind achttiende eeuw
van de weeromstuit een tijdelijk hoogtepunt. De vele dichtgenootschappen gaven
hun reeksen uit en ook Uylenbroek waagde zich aan een grootscheeps, twintig jaar
durend project, de reeks Kleine dichterlijke handschriften (1788-1808).
Beschreef ik in het eerste deel van dit artikel Uylenbroeks opgang in de literaire
wereld als vertaler van toneelstukken en zijn beginjaren als uitgever samen met de
weduwe Warnars (zie dit tijdschrift, 11 (2006) nr. 1), in dit deel meer over Uylenbroeks
verhouding tot zijn auteurs, het fonds van de uitgever, de Kleine dichtelijke
handschriften en Uylenbroeks politiek correcte houding tijdens de revolutie-jaren.

Uylenbroek als uitgever: raadsman en vriend
Vermoedelijk vanwege de slechte gezondheid van zijn vrouw, zag Uylenbroek zich
vanaf 1785 gedwongen de uitgeverij alleen te leiden. Op 23 augustus 1784 liet hij
1
zich inschrijven in het boekverkopersgilde en op 13 januari 1785 adverteerde hij in
de Amsterdamsche Courant:
De BOEKHANDEL, gevoerd ten Naame van DE ERVEN VAN DAVID
KLIPPINK, word, sedert, primo January 1785, voortgezet alleen door en
ten Naame van PIETER JOHANNES UYLENBROEK, te Amsterdam, in
2
de Nes.
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Kwam het omdat Uylenbroek de bedrijfsvoering alleen moest doen dat hij in 1785
in een staat van depressiviteit verkeerde? In oktober 1785 was niettemin het ergste
leed geleden. Hoffham schrijft blij te wezen dat Uylenbroek van zijn
3
‘zwaarmoedigheid’ is genezen. Toch bleef het sukkelen voor Uylenbroek en diens
vrouw, die behalve met gezondsheidproblemen ook kampten met de onrust die de
politiek veroorzaakte. Het bezit van een ter ontspanning en vermaak bedoeld tuintje
4
in de Diemermeer veranderde daar weinig aan.
Door de jaren heen maken de beroemdste auteurs uit het fonds van Uylenbroek,
het echtpaar Lucretia Wilhelmina van Merken en Nicolaas Simon van Winter, zich
voortdurend zorgen over Uylenbroeks gezondheid: ‘Het genoegen dat wy gistren
hadden van door Ued zo vriendelyk verrast te worden door de onverwachte prompte
overzending van het kisje met de Exemplaaren van de Germanicus, wierd niet weinig
5
getemperd door het bericht dat Ued zich op nieuw zeer ongesteld bevond en zwak’.
In 1788: ‘Uwe aanhoudende ongesteldheid en hoofdpynen te vemeemen is ons
6
zeer leed’. Ondanks deze kwalen wist Uylenbroek de uitgeverij draaiende te houden.
Zelf bleef hij toneelstukken vertalen en verder gaf hij onverminderd werken van zijn
vrienden uit, zoals het vermakelijke Proeve van slaapdichten (1785) van Otto
7
Hoffham en het erotische Bloemtjens (1785) van Bilderdijk, waarvan bij de dood
8
van Uylenbroek nog 245 exemplaren resteerden. In 1788 verscheen bovendien
het eerste deel van wat in zekere zin Uylenbroeks troetelkind zou worden, de Kleine
dichterlijke handschriften. Bovendien kreeg Uylenbroek in 1788, na de dood van
Frans van Steenwijk, het recht om zijn nagelaten dichtwerken uit te geven, bepaald
9
een grote vangst.
Die meevaller had Uylenbroek te danken aan zijn goede reputatie. Over twee
uitgeverskwaliteiten van Uylenbroek was namelijk iedereen het eens. Uylenbroek
gaf niet alleen goed verzorgde boeken uit, hij was daarnaast een uitmuntend
redacteur. Zonder enige bedenking gaven auteurs hem carte blanche als het ging
om dichterlijke correcties: ‘Sla de boggels van mijn kinderen met een stoute hand
plat, of wilt gy my liever van te voren eerst inluisteren, waar die misgewassen
10
steeken:.... ook al goed’, schreef Abraham Vereul.
Uylenbroeks dichterlijk talent stond dermate hoog aangeschreven dat aankomende
schrijvers ongevraagd werk opstuurden, zoals de Hoornse Anna Maria Moens
(1777-1832), die de maestro in april 1794 vraagt om ‘welmeenenden raad’. Onbekend
met ‘het Theoretische der Dichtkunde’, zoals veel beginnende dichters, bekende
11
Anna Maria ‘ongeleid de natuur gevolgt’ te hebben. Maar nu had ze hulp nodig die
ze ‘in dit Patmos, waar de koude invloed der zee alle fyner gevoelens, alle kunde
schynt uit te dooven’ niet kon vinden. Over Uylenbroeks tips blijkt ze naderhand
enigszins verwonderd:
Zoude ik u, myn lieve Vriend! mogen vraagen: wat gy eigenlyk bedoelt
met de houding van een vers? Dat is my wat onduidelyk: ik heb zelf wel
gezien, dat er iets waar aan ik geen naam wist te geven aan het eerste
stukje ontbrak; maar gy drukt deeze onvolkomenheid door gebrek aan
12
houding uit; en dit versta ik niet regt.
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Een jaar later al is Moens terug te vinden in de Handschriften en nadien vindt men
regelmatig bijdragen van haar in de reeks.
Bij alle goede eigenschappen had Uylenbroek ook minder aangename trekjes.
Snelheid bijvoorbeeld was niet zijn sterkste kant. Verschillende auteurs klagen over
het uitblijven van aangekondigde werken. Zoals de lijkdichten op Lucretia Wilhelmina
van Merken die op 19 oktober 1789 stierf. Vier maanden later was de bundel er nog
niet. Van Merkens man, Nicolaas Simon van Winter, schrijft Uylenbroek op 19
februari 1790:
Nu wil men met kracht de Rouwvaerzen op de Dichteresse ook zien en
hebben. Men dringt er nu, gestadig om, en schynt niet te willen begrypen
dat ik er niets in kan doen, en de zaak geheel buiten my is. Zo 't zyn kan,
meld my toch eens wanneer gy die zult kunnen uitgeven! t geen ik wel
wenschte dat thans al kon geschieden; zo, om van de gemelde aanzoeken
13
vry te zyn, als om verscheide andre goede en gewigtige redenen
Ook Bilderdijk is bekend met de traagheid van zijn vriend en schrijft hem in 1795
naar aanleiding van de op stapel staande Ibn Doreid: ‘Nette uitvoering behoef ik U
niet aan te bevelen: doch kon het wat spoedig gedaan worden, dat ik nog over
14
eenige Afdrukken beschikken kost, 't zou mij aangenaam zijn.’
Een andere tekortkoming van Uylenbroek was dat hij geen agressief verkoopbeleid
voerde en weinig tot geen moeite deed zijn voorraad te slijten. Verbaasd merkt
Bilderdijk in 1793 op dat in zijn omgeving wordt gedacht dat zijn Vertoogen van
Salomo (1788) niet meer te krijgen zijn: ‘En zo gaat het met meer stukjens van mij,
die men elkander wijs maakt, dat niet te bekomen zijn. Mij dunkt, UE kon daar meer
15
partij van trekken’.
Een pluspunt daarentegen was dat Uylenbroek tegenover zijn auteurs geen
geheim maakte van de verkoop van hun boeken, maar ook die openheid leverde
af en toe kritische reacties op. Toen hij Nicolaas van Winter meldde dat het aantal
exemplaren op groot papier van het tweede deel Tooneelpoëzij zo goed als
uitverkocht was, reageerde deze ongelovig:
hoe is dit mooglyk! In uwen voorigen meldde Ued, dat er 113 exempl, en
heden nog 2, dus 115 exempl. verkocht en verzonden zyn. heeft Ued er
dan zulk een klein getal van doen opleggen? Meld doch eens hoe veel
gy er op genomen hebt. 't zou groot jammer zyn dat zo vroeg te moeten
stuiten, en ons zeer spyten. 't is met de Jaargetyden even eens gegaan,
16
die binnen vier weeken totaal weg waaren.
Tot werkelijke ergernis leidde Uylenbroeks nonchalance inzake vriendschappen.
Misschien was het het gesukkel met zijn gezondheid dat de uitgever regelmatig de
lust en energie benam de brieven van zijn vrienden te beantwoorden. Furieus is
Hoffham op 27 augustus 1790:
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Uw gedrochtelyk stilzwygen heeft my waarlyk beledigt. Ook ben ik sints
eenige maanden in ernst kwaad op U geweest. [...] Uwen slechts korten
brief van 10 november 1789 sloot Gy aldus: Hou u voor het tegenwoordige
met dit weinige te vrede: zo dra mooglyk meer. Zo lang heeft Uylenbroek
nooit gezweegen! [er zijn negeneneenhalve maand verstreken MdV]
Zouden de meer dan 6000 verloopene uuren, waarin Gy my niet schreeft,
niet één enkeld snipperuurtje uitgeleverd hebben waarin Gy my had
kunnen schryven? Maar Gy hebt geen trek gehad, om met Uwen vriend
17
U te onderhouden. Dit heet ik, hem vergeeten.
Ongetwijfeld heeft Hoffham die woorden later betreurd, want zo goed als zeker werd
Uylenbroek in 1790 in beslag genomen door het ziekbed van zijn vrouw. Zij werd
18
op 16 september 1790 begraven. En wat speelde er in 1804 in het leven van
Uylenbroek dat hij niet meer antwoordde? Tollens schrijft op 28 november 1804
enigszins teleurgesteld: ‘Myn lieve oude vrind! Gy schryft my niets, gy schryft my
19
nooit: uit de oogen, uit het hart! Helaas! dat booze spreekwoord is maar al te waar!’
Weinig klachten laten de auteurs daarentegen horen over wanbetaling. Naar
gewoon gebruik betaalde Uylenbroek zijn auteurs uit in presentexemplaren. Zelfs
de dichters die in de Kleine dichterlijke handschriften publiceerden kregen overdrukjes
van elk geplaatst gedicht. Misschien dat Uylenbroek een enkele broodschrijver
uitbetaalde, maar de auteurs die over een inkomen beschikten, moesten tevreden
20
zijn met exemplaren.
De schaarse beschikbare gegevens wijzen erop dat Uylenbroek stukken minder
gierig was dan iemand als Pieter Meijer die zijn auteurs afscheepte met zo weinig
21
mogelijk presentexemplaren. Van het tweede deel Tooneelpoëzij ontving Nicolaas
22
van Winter veertig exemplaren op groot papier. Zoon Pieter van Winter memoreert
op 2 november 1804 de afspraak dat hij zestig exemplaren in octavo zal ontvangen
23
van zijn vertaling van Horatius' lierzangen.

Het fonds van Uylenbroek
Waar de meeste andere uitgevers grossierden in het uitgeven van verschillende
categorieën lectuur om het financiële risico te spreiden, daar zou Uylenbroek een
opvallend eenzijdig fonds opbouwen. Voor het overgrote gedeelte bestond het uit
literatuur, oorspronkelijk of vertaald, wat doorgaans als een commercieel weinig
24
interessante categorie werd beschouwd. De overige categorieën die Uylenbroek
25
volgens de veilingcatalogus van zijn fonds uit 1809 in huis had, was hij vermoedelijk
door aankoop op veilingen machtig geworden, wellicht afkomstig uit de veilingen
26
die hij zelf vanaf de jaren tachtig aan huis hield.
Ook hier hield Uylenbroek het overzichtelijk. Hij kocht voornamelijk stichtelijk werk
aan, zonder enige twijfel met de hoop daarmee wat extra te verdienen, omdat
27
religieus werk doorgaans goed verkocht, zoals het Maandboek voor de vrienden
van
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Jezus van Houtkamp, nog slechts 43 exemplaren over. Van de Utrechtse predikant
Jacobus Hinlopen kocht Uylenbroek de Leerredenen (1781) aan (90 exx. over),
Overdenkingen (1793, 81 exx. over) en Gedachten (1800, 231 exx. over). Met
werken als Het leven, de bedrijven en de gevoelens van dr. Martin Luther (1797,
35 exx. over) en Het leven, de gevoelens en de bedrijven van Calvyn (1796, 69 exx.
over) nam de uitgever ook geen overdreven groot risico. Wel bleef hij zitten met 306
exemplaren van het Nieuwe Testament en Psalmen, gr. 8vo. voor bejaarde Lieden
en 603 Psalmen, voor bejaarde lieden. Las de bejaarde medemens rond de
eeuwwisseling niet meer of liet deze groep zich niet betuttelen? Het Tekenkundig
jaarboekje voor 1802 zal eveneens met het oog op de omzet bij Uylenbroek zijn
beland. Nog 206 exemplaren over. Verder valt vooral het gebrek aan diversiteit op.
Uylenbroek deed niet in kinderboeken, geografisch of wetenschappelijk werk.
Zijn grootse en enigste passie was de literatuur. Hij specialiseerde zich in
toneelliteratuur en in poëzie. Fictioneel proza, romans, vindt men bij Uylenbroek
amper. Tekenend zijn de eerste uitgaven die Uylenbroek en Soorbeek in 1779 onder
de naam ‘De erven van David Klippink’ de wereld instuurden: gedichten, toneel,
een epos. Wellicht was het de bekoring van hun prille huwelijksgeluk dat Soorbeek
en Uylenbroek er toe dreef om zich over Bilderdijks Myne Verlustiging te ontfermen,
een bundel erotische gedichten. Niet dat er veel bekendheid aan dit wapenfeit werd
gegeven. De bundel werd louter gedrukt voor vrienden en verscheen in een kleine
28
oplage, zonder auteursnaam en zonder impressum. Een tweede werk dat in dat
jaar verscheen was Willem de eerste, of de grondlegging der Nederlandsche vryheid
(1779) een enorm epos van meer dan vijfhonderd pagina's van de hand van Jan
Nomsz. Maar het feestelijkst moet ongetwijfeld Uylenbroeks eigen Merope, een
Voltaire-vertaling, zijn geweest. Voortaan kon de schrijver zichzelf uitgeven. En dat
29
deed hij met flair.
Het zwaartepunt van Uylenbroeks fonds werd gevormd door toneelliteratuur. De
uitgever moet daardoor een belangrijke spil in het achttiende-eeuwse theaterleven
zijn geweest. Lofzangen op acteurs als Johanna Cornelia Wattier en Andries Snoek
werden door hem uitgegeven. De theaterwereld hield nauwlettend in de gaten wat
er bij Uylenbroek verscheen. Acteur en theaterdirecteur Ward Bingley
correspondeerde regelmatig met Uylenbroek: ‘Onlangs in handen krijgende Een
Exemplaar van het Tooneelstuk “Wanhoop en Redding” bij u uitgegeven beviel mij
hetzelve zo wel dat ik besloot hetzelve ten Tooneele te doen voeren, mits mijn Vrind
Uijlenbroek als naar gewoonte, mij de daartoe nodige Exemplaaren ter leezing voor
30
de Tooneelisten gelieve bij te zetten’.
Of Uylenbroek veel geld overhield aan de verkoop van die toneelstukken, die niet
meer dan enkele stuivers kostten, valt te betwijfelen, hoewel ze in grote oplagen
verschenen, vermoedelijk rond de vijftienhonderd exemplaren. Dit valt af te leiden
uit de veilingcatalogus van Uylenbroeks fonds, waarop bijvoorbeeld nog 1255
exemplaren van Bartholomeus Ruloffs vertaling, Willem Tell (1791) genoteerd staan,
989 exemplaren van de tweede druk van Uylenbroeks Fenelon, overduidelijk
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een verkeerde inschatting van de uitgever, 786 exemplaren van Hendrik Ogelwights
De Vrindenraad (1790) en 802 exemplaren van de tweede druk van De Jagers
(1803) van Bartholomeus Rekker (1768-1844) en Johannes van der Stam.
Het bataljon aan toneelvertalers dat Uylenbroek van kopij voorzag, is op zichzelf
een onderzoek waard. Velen van hen zijn amper bekend. Het lijkt te gaan om een
wonderbaarlijke mix van professionele broodschrijvers en amateurs die het een
uitdaging vonden om naast hun reguliere werk af en toe een stuk te vertalen. Tot
de laatste groep behoorde Bartholomeus Ruloffs (1735?-1801), orkestmeester van
de schouwburg en ‘Felix Meritis’, componist, organist en dirigent. Maar wie waren
Bartholomeus Rekker (1768-1844) en Johannes van der Stam? Goed voor een
vertaling van bijvoorbeeld Het vermogen der vaderlyke liefde: tooneelspel (1798).
Of Abraham Maas (1726-1804), vertaler van De wantrouwige: blyspel (1794)? Wie
kent nog Johannes Houtman (1754-1825), vertaler van De Indianen in Engeland,
blyspel (1791), of Hub. Van Overvest Kup, Celestine van Florian, of De minnares
rechter over haar' minnaar (1805)? Tot vergetelheid gedoemd zijn ook Jan van 's
Gravenweert (1790-1870) met Tancredo (1805) een vertaling van Voltaires treurspel
en Jan van Panders (1747-1809) met De snoodaart naar beginzels, tooneelspel
(1805).
Sommige toneeldichters kwamen simpelweg uit het fonds van David Klippink en
waren na diens dood de weduwe en ververvolgens Uylenbroek trouw gebleven.
Zoals Johannes Nomsz (1738-1803), een van de veelschrijvers en beter verkopende
auteurs uit het fonds. Andere auteurs kwamen uit het prestigieuze fonds van Meijer.
Zij prefereerden na Meijers dood in 1781 Uylenbroek in plaats van Gerrit Warnars
die De Erven Meijer had overgenomen. Onder deze overlopers bevond zich onder
meer Frans van Steenwijk (1705-1788). Ook de meest gevierde toneelauteurs van
Nederland, Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789) en Nicolaas Simon van
Winter (1718-1795) gaven de voorkeur aan Uylenbroek boven Warnars, waardoor
de uitgever twee bestsellerauteurs rijker werd. Het verschijnen van het tweede deel
Toneelpoëzij in 1786 van het schrijvende echtpaar was iets waar heel toneelminnend
Nederland al jaren reikhalzend naar uitkeek. De in een oplage van 799 exemplaren
verschijnende bundel liep goed, zeker gezien het feit dat het moment van verschijnen
uitermate ongelukkig was. Wie had er temidden van een burgeroorlog nog tijd en
geld over voor toneel? Maar over het ‘debiet’ had Uylenbroek niet te klagen:
en dit is streelend en verheugend voor my, vooral als myn huis vol volk
is, dat ik er in groei en bloei, en op den middag is myn' winkel meestyds
prop vol, zo dat de heer De Visser er al een paar maal, uitkomende, al
lagchende zeide: Uylenbroek, Uylenbroek, je moet je winkel uitleggen
om je vrinden te bergen, en een vreemd heer inkomende vroeg my
stilletjes: wat is hier te doen? is hier verkooping? Onder zo veel volks tot
UEd. voordeel zo hartelyk te hooren praten, en my om meer werk te
hooren vragen, is een volstrekt bewys dat de vier stukken voldoen, en
geeft my geen kleintje waarachtig genoegen, gelyk ik dit heden met tranen
31
van dankbaarheid in de oogen schrijf
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Een belangrijke pijler onder het fonds van Uylenbroek waren de werken van vrienden
waarvan Bilderdijk, Hoffham, Nomsz en Izaak de Clercq de belangrijkste waren.
Uylenbroek was een van de weinige personen die erin slaagde langdurige
vriendschappen met lastige personen als Bilderdijk en Nomsz te onderhouden. Zo
goed als alle werken van Bilderdijk verschenen bij Uylenbroek. Vreemd is dat in
1781 de officiële, gepagineerde en volledige uitgave van Myne Verlustiging op naam
van de Leidse drukker Cornelis Hoogeveen Junior en de Erven D. Klippink tezamen
verscheen, waarbij het financiële risicio geheel voor rekening van Van Hoogeveen
kwam.
Dit alles op wens van de auteur, die, jurist als hij was, per acte liet vastleggen dat
‘het volle Copyrecht in volkomen eigendom alleen aan den dichter-zelven [bleef]
32
toebehooren’. Waarom Bilderdijk voor Cornelis Hoogeveen koos blijft raadselachtig.
De keuze voor Uylenbroek is duidelijker. Hij had immers de eerste, anonieme uitgave
verzorgd. Zeker werd Uylenbroek er niet bijgehaald uit vriendschap, zoals Bosch
33
meent, noch omdat Bilderdijk ‘een in Leiden studerende Amsterdammer was’,
maar omdat Uylenbroek toen al bekend stond om zijn nauwkeurige manier van
34
uitgeven, terwijl iedereen wist dat Van Hoogeveen slordig met zijn kopij omging.
Als in 1784 de inmiddels berooide uitgever Van Hoogeveen probeert het kopijrecht
voor Mijn verlustiging aan Uylenbroek te verkopen, zijn zowel Uylenbroek als
Bilderdijk verbaasd, omdat Van Hoogeveen nooit de beschikking heeft gehad over
het kopijrecht. Om het werk uit handen van Van Hoogeveen te houden, schenkt
Bilderdijk Uylenbroek het kopijrecht, op voorwaarde dat de uitgever de nog niet
verkochte exemplaren opkoopt. Hoeveel exemplaren dat zijn is onbekend, maar in
1809 resteren er nog altijd 237. Bilderdijk belooft Uylenbroek tevens het kopijrecht
35
van Deukalion en Pyrrha en dat van Edipus.
Ook vriend Hoffham bleef Uylenbroek vanuit Duitsland trouw van kopij voorzien.
In 1781 verschenen Hekelschriften, en andere gedichten, naderhand diverse
36
komedies en Gedichten en losse gedachten (1801). Vriend Izaak de Clercq leverde
hoofdzakelijk toneelvertalingen: Saint Valori (1791, uit het Engels), Meriones, koning
van Kreta (1786), een Voltaire-vertaling en Eduard en Eleonora (1787)), uit het
Engels van James Thomson.
Naast toneelstukken en werken van vrienden werd een laatste, derde pijler
gevormd door de werken van auteurs die Uylenbroek leerde kennen dankzij de
genootschappen waarvan hij lid was. Zijn lidmaatschap van ‘Felix Meritis’ bracht
37
hem in contact met latere bestsellerauteurs als Helmers, Loots en Tollens, met
iets minder getalenteerde, maar eveneens bekende auteurs als Abraham Vereul
38
en Hendrik Harmen Klijn en met broodschrijvers als Pieter Pypers (1749-1805) en
Abraham Louis Barbaz. Van de eerste gaf hij Semiramis (1801) uit, een treurspel
naar Voltaire, en Eemlandsch Tempe, of Clio op Puntenburgh: landgedicht (1803).
Van de laatste zo'n beetje diens gehele oeuvre, onder meer Fabelen en vertelsels
(1799-1801).

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

156
Van de Felicianen belandde R.H. Arntzenius met Dichtlievende uitspanningen (1801)
bij Uylenbroek, evenals Hendrik Ogelwight Jr. (1764-1841), die er lol in had om af
en toe een toneelstuk te vertalen, zoals Mathilde (1800) en De twee Figaroos (1802).
Ook advocaat Quirijn de Flines (1771-1847), auteur van Epitre sur la vraie liberté a
mon ami Mr. E.H.B... (1799), kende Uylenbroek uit ‘Felix’, evenals de kunstschilder
D.A. van de Wart (1767-1824) wiens De vrindschap, het tegenwigt der rampen
deezes levens, zedendicht (1801) en Waardigheid der Hollandsche natie in den
tegenspoed, met betrekking tot kunsten, wetenschappen en fraaye letteren (1808)
hij uitgaf.
Vanzelfsprekend kwamen de leden van het genootschap ‘Kunst door vrindschap
volmaakter’, dat Uylenbroek zelf in 1801 hielp oprichten, ook in het fonds terecht.
Hier moet men denken aan werken van auteurs als H.A. Spandaw, Gedichten en
redevoeringen (1803), Pieter van Winter, Horatius lierzangen (1804) en van P.H.A.J.
Strick van & tot Linschoten Gedichten (1808) en Winter-recepten (1809).

Kleine dichterlijke handschriften
Een project waarbij zo goed als alle auteurs uit het fonds van Uylenbroek waren
betrokken, tevens het bekendste project van de uitgever, was de reeks Kleine
dichterlijke handschriften (1788-1808), jaarlijkse bloemlezingen van eigentijdse
39
poëzie; een idee dat hem door Hoffham (1744-1799) was ingefluisterd. Men moest
behoorlijk koppig zijn, of overtuigd van een bepaalde zaak, om zo'n project te starten.
De markt voor poëzie werd in de jaren zeventig en tachtig overvoerd met reeksen
bundels van talloze dichtgenootschappen, zodat de rek er eind jaren tachtig uit leek
te zijn.
Voorgaande initiatieven op het gebied van bloemlezingen waren bovendien een
kort leven beschoren. Zo startte het gezelschap onder de zinspreuk ‘Arbeyd en
Yver’ te Leiden in 1767 een maandblad op, dat zich nadrukkelijk afzette tegen de
toenmalige Bydragen. Het beloofde meer contemporaine dichtstukjes te plaatsen
dan in de Bydragen het geval was, als ook bij het recenseren meer ‘de Dichtkundige
Fraaiheeden aan te teekenen, en ons niet optehouden met lastige hairkloveryen
over de Nederduitsche Taal, en 't geen daar toe behoort, als weetende, hoe lastig
zulks veelmaals in de voorn. BYDRAAGEN niet alleen ons maar veele andere
40
gevallen is’. Het bleef bij dit ene deel.
Enkele jaren later was ook een tweede Leids initiatief tot mislukken gedoemd.
Van de Schatkamer der Nederlandsche Dichteren, vermoedelijk een initiatief van
de Leidse genootschapsuitgever Cornelis van Hoogeveen, zijn maar twee jaargangen
bekend, één uit 1771 en één uit 1775. Volgens het voorbericht verscheen de
Schatkamer maandelijks en beoogde het een bloemlezing te zijn van de mooiste
en ‘keurigste’ dichtstukken van Nederlands belangrijkste dichters. Naar het voorbeeld
van Franse en Duitse bundels werden gecanoniseerde en contemporaine dichters
gebloemleesd en was het de bedoeling ‘den jongen Dichteren, de voortreflijkste
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voorbeelden ter navolginge’ aan te bieden. Verder dan een paar jaargangen kwam
de serie niet.
Eigenlijk waren alleen de dichtgenootschappen succesvol geweest, maar na
vijftien jaar maatschappelijk verantwoorde poëzie leek het einde van dit soort poëzie
nabij. Dat Uylenbroek eind jaren tachtig wel slaagde in zijn opzet had inderdaad te
maken met een zeker pragmatisme. De Dichterlijke handschriften verschenen net
als de genootschapsbundels maar een keer per jaar, maar waren qua inhoud lang
niet zo veeleisend. ‘Het werkje, waarvan thans de eerste proeve het licht ziet, heeft
ten oogmerk den Nederlandschen letterminnaar, onschuldig, te vermaken, en tevens
den opbouw der Nederduitsche dichtkunde te bevorderen’. Waar de
dichtgenootschappen zichzelf verplichtten tot het publiceren van inhoudelijk
verantwoorde poëzie met een hoog nuttigheidsgehalte voor het vaderland, daar
beoogde Uylenbroek slechts vermaak: ‘Eene verzameling van dien aart kan wel
niet uit louter meesterstukken bestaan, schoon men de hoogstmogelyke
volkomenheid bedoele; doch vaerzen, die, ten aanzien der kunst en der zedelykheid,
of ten aanzien van eene dier beiden, warelyk slecht zyn, zullen 'er zeker nooit in
42
worden geplaatst.’ ‘Pièces fugitives’, liefdesgedichten en ander persoonlijk
gelegenheidswerk, genres die in de dichtgenootschappen bij voorkeur werden
geweerd, verzekerden Uylenbroek in de loop der jaren van voldoende kopij.
Ongegeneerd opende Uylenbroek de eerste schakering uit 1788 zelf, met het
dichtstuk ‘Ferdinand aan Leonard’. Bijdragen van onder andere Bilderdijk, Helmers,
Hoffham, Vereul en Roullaud, maakten dit deel tot een aangenaam gevarieerd
bundeltje. De Vaderlandsche Letteroefeningen oordeelden positief. Pech was dat
Johannes Kinker zijn voornemen om een echt kritisch literair tijdschrift op te richten,
uitvoerde in 1788. Nummer 12 van deze De Post van den Helicon maakte gehakt
43
van de Kleine dichterlijke handschriften. Hetgeen overigens geen enkel effect had
op het voortbestaan van de serie. Tot aan de dood van Uylenbroek in 1808 hield
de formule stand en daarmee maakte ze haar doelstelling meer dan waar. Toen
rond 1790 nauwelijks nog genootschapsbundels verschenen, waren de Handschriften
zo goed als het enige platform waarin dichters hun nieuwe werk konden presenteren,
ook al waren dat voornamelijk Amsterdamse dichters. De reeks groeide uit tot een
vertrouwd en gerespecteerd podium, zodat zelfs Kinker, tien jaar na zijn dodelijke
recensie, in de elfde schakering uit 1798 een dichtstuk plaatste onder de weinig
44
flamboyante titel ‘Will en Betsy’. In totaal zagen twintig ‘schakeeringen’ het licht.
Bilderdijk zou een van de trouwste leveranciers van dichtstukken blijken te zijn,
hoewel hij vanaf januari 1798 nieuwe bijdragen weigerde te schrijven omdat de
uitgever in 1795 uit vreugde over de Bataafsche Omwenteling drukte ‘In het eerste
45
jaar der Bataafsche vrijheid’. Ook Hoffham leverde tot zijn dood in 1799 geregeld
bijdragen. In de loop der jaren wist Uylenbroek het peil van de reeks redelijk te
handhaven, hoewel hij in de negende bundel uit 1796, naast veertien kundige
bijdragen van Bilderdijk, zelf niet terugdeinsde voor rijmpjes als deze. ‘Gedachten
eens mans, terug gekeerd van het begraven zyner vrouw’ was van eigen makelij:
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Myn Regyntje is overleden; 'k heb haar de oogjes toegekuscht:
46
Zy heeft nu in 't vreedzame aardryk, en ik in myn huisje rust.

Uylenbroek, de politiek correcte
Wat scheelt 'er aan, mijn goede Piet?
Deugt uwe Constitutie niet?
Uw brief doet zulks mij vreesen;
‘Zo ge U met de uwen wel bevindt,
Dan vaart gij beter dan uw Vrind.’
Dat geeft hy mij te leezen.
Wat scheelt den burger? is hij ziek?
Of mooglyk wat hypochondrich?
Zyn we ook hierin, Confraters!
Vrind Pieter, geef U dan niet toe!
Zie, ik weet best, wanneer en hoe
47
Men 't doel word van de praaters?

Epistels als deze, afkomstig van J. van Walré, laten zien hoeveel goodwill Uylenbroek
genoot bij zijn dichterlijke vrienden. De ruim tachtig brieven die de Koninklijke
Bibliotheek bewaart, geven wat dat betreft een uniform beeld. Uylenbroek rijst er
uit op als een bijna te aardige man, van wie iedereen blijft houden, ondanks een
paar eigenaardige karaktereigenschappen. Op vileine streken is de uitgever niet te
betrappen, hooguit is hij wat slordig.
Als vader lijkt hij bijna voorbeeldig als we zijn stiefdochter, Petronella Klippink,
mogen geloven, die hem beschrijft als de ‘Bewerker van myn heil en leidsman van
myn jeugd!’. Uylenbroek heeft haar als zijn eigen kind aangenomen en als haar
moeder in 1790 sterft, belooft hij haar opnieuw trouw: ‘Een trouw, op menschenliefde
en godsdienst vast gegrond’. Ook als Uylenbroek, na enkele jaren alleen met zijn
48
dochter te hebben gewoond, opnieuw trouwt met Cornelia Maria Janszen, wordt
de harmonie tussen vader en dochter niet verstoord, zelfs niet als er drie nieuwe
kinderen aan tafel verschijnen.
Uw gade, die ik steeds, door dankbaarheid gedreven,
Als moeder minnen zal en eeren om haar deugd,
Zy in uw grysheid nog de wellust van uw leven!
49
Uw kroost schenke u altoos eene onvervalschte vreugd!
50

Vriendschappen vormden met zekerheid de basis van Uylenbroeks fonds, waarmee
niets gezegd wil zijn over Uylenbroeks zakelijke instinct. Hoewel we hem nooit over
geld of over zakelijke transacties horen, slaagde hij erin zijn bedrijfsvoering
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gaande te houden en kennelijk ook op de juiste momenten toe te slaan. Vele jaren
na de dood van Uylenbroek noteert Bilderdijk in een brief: ‘De uitslag van de
verkooping van Allarts Copyen benieuwt my. Maar Allart heeft op verr' na niet alles.
Uylenbroek in zijn tyd, had zich (voor 1795) meester gemaakt van 't kopyrecht van
51
alle mijne werken. Maar wie weet, waar zy vervaren zyn?’
Het is de politiek die uiteindelijk een wig drijft tussen Uylenbroek en Bilderdijk. De
laatste schrijft al op 3 mei 1793 te vrezen dat de vriendschap is bekoeld omdat
52
Uylenbroek niet terugschrijft. Nu hoefde dat weinig te betekenen, gezien
Uylenbroeks niet al te betrouwbare schrijfgedrag, maar feit is wel dat Uylenbroek
er niet over peinsde de politieke, lees orangistische gedichten van Bilderdijk te
53
drukken vanwege hun verschillende opvattingen.
Zelf was de uitgever een overtuigd patriot, hoewel hij daar weinig ruchtbaarheid
aan gaf. Voor ingewijden moet het echter duidelijk zijn geweest. Zijn lidmaatschap
van het departement letterkunde van ‘Felix Meritis’ zei feitelijk voldoende, aangezien
zich in dit departement, net als in de meeste andere literaire gezelschappen,
54
hoofdzakelijk patriotten verzamelden. Uylenbroeks fonds verraadde niettemin niets
en straalde een en al neutraliteit uit, ook omdat Uylenbroek tot 1795 vermeed politiek
getint werk, van welke signatuur dan ook, uit te geven. Iemand als Bilderdijk, die in
het buitenland toefde, heeft daardoor lange tijd Uylenbroeks politieke voorkeur niet
goed kunnen inschatten. Pas in 1795, toen de kansen voor een patriotse
machtsovername leken te stijgen, werd duidelijk dat Uylenbroek op de hand van de
patriotten was. Waar Bilderdijk in 1795 nog verwachtte dat zijn Ibn Doreid, waaraan
een onvervalst orangistisch voorwoord vooraf ging, als gebruikelijk bij Uylenbroek
zou verschijnen, daar was zijn vrouw beter op de hoogte. In de brief die zij hem op
18 april 1795 schreef, las Bilderdijk: ‘Wat dunkt u van Uilenbroek? De voorreden en
Silhouët schynen zeer gevaarlyke uitzichten voor dien man te hebben ik wenschte
dat gy 't Silhouët [van haarzelf] kost zien het is een meesterstuk in dat kunstgedeelte
en ik verzeeker my van u 't zelfde oordeel, by de beschouwing daar van heeft my
55
Uilenb: altoos voor een patriöt beschreven’.
Pas toen er geen enkel risico meer dreigde, kwam Uylenbroek openlijk voor zijn
patriottisme uit. Dat was na de Bataafse Omwenteling. Een kleine, euforische eruptie
van patriots sentiment was het gevolg. Uylenbroeks auteurs publiceerden de ene
56
jubelzang op de vrijheid na de andere. Ook de uitgever zelf deed een duit in het
zakje. In 1797 verscheen van hem een eenvoudig ‘divertissement’, bewerkt uit het
Frans, onder de titel Offer aan de vryheid, dat werd opgevoerd op de schouwburg.
Op onder meer de melodie van de Marseillaise werd de vrijheid aanbeden, op het
toneel aanwezig in de vorm van een beeld op een marmeren voet met daarvoor,
het onvermijdelijke altaar waarop geofferd zou worden. De offerande van Uylenbroek
blonk bepaald niet uit in subtiliteit. Wist men niet beter, men zou Uylenbroek op
grond van dit stuk verdenken van militairistische neigingen. Behalve dooddoeners
als ‘Zo stort de Batavier nooit tranen dan van vreugd’ en ‘Veel liever dood, dan
slaafsch te leven!’, valt vooral de verheerlijking van het oorlogsgeweld op:
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Choor
En zodra de krygswoede gloeit,
Vliege elk, met blyheid,
Voor beider vryheid,
Vol vuur, waar de oorlogsdonder loeit,
57
Vol vuur, waar de oorlogsdonder loeit.

Bespeuren we hier duidelijk de invloed van het Franse voorbeeld, gelukkig herkennen
we de Nederlandse mentaliteit weer in een door Uylenbroek geschreven gedicht
op Washington. Dit naar aanleiding van de herdenking van Washingtons dood, drie
maanden na dato overigens, op 21 maart 1800 in Felix Meritis.
Wat nieuwe kreet van rouw in de algemeene plagen!
Is 't niet genoeg dat Mars, die, nimmer zat van bloed,
Door Azië en Europe woed,
Veel duizend duizenden zyn geessels voelen doet?
Moet ook Amerika van bittren weedom klagen?
Wat nieuwe kreet van felle smart
58
Doorsnyd van dáár ons 't krimpend hart!

Als schrijver, zoveel wordt wel duidelijk, is er weinig aan Uylenbroek verloren gegaan,
hoewel hij toch als de uitvinder van de ‘burgerlijke Heroïdes’ de geschiedenis is
59
ingegaan, een totaal onopgemerkt gebleven feit. De schrijver zelf lijkt zijn
beperkingen maar al te goed hebben ingezien, of andere mogelijkheid: hij was
tevreden met zijn vertaal- en dichtwerk en de status die hij genoot als toneelauteur
en ambieerde verder geen positie als topauteur. De Van Winters vonden het
onbegrijpelijk dat Uylenbroek niet ambitieuzer was en zijn talent niet beter benutte:
Het Stukje voor den Schouwburg is in zyn soort zeer goed; maar, myn
Vriend, iemand die doen kan 't geen gy doen kunt, is dat niet wat jammer
dat die zich aan dergelyke kleine Stukjes te veel bepaalt. Uw
kunstvermogen wyst u een plaats voor aan; waarom blyft gy u op te kleine
onderwerpen vermoeijen, daar de groote u meerder dan de meeste, en
zo wel als iemand zyn toebetrouwt. Kies een stof uwer eigene kundige
behandeling waardig, om daar door uw welverdienden roem te bevestigen.
Geen roos, geen kiespyn, en dan aan 't werk; wie weet wat gy ons in het
60
voorjaar vertoont
Waarschijnlijk doelden de Van Winters op het in 1783 opgevoerde toneelspel Teunis
en Teuntje, een navolging van het Franse Toinon et Toinette, bedoeld om ‘een
aantal verwerpelyke kluchten, die den Amsteldamschen schouwburg te lang
61
ontluisterd hebben’ te verdringen. Er wordt een uitermate simpele moraal gepredikt,
eentje die uit Uylenbroeks hart gegrepen lijkt te zijn:
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Met ware liefde, en reine zeden,
Geen' overvloed, een weinig wyn,
En door geen boezemsmart bestreden,
62
Kan ieder licht gelukkig zyn.

Amen. Uylenbroek overleed op 16 december 1808 te Amsterdam. Een dag na zijn
overlijden werd Epicharis en Nero in de koninklijke schouwburg opgevoerd. Drie
dagen na zijn begrafenis, in de Lutherse kerk op 21 december 1808, was het de
63
beurt aan Meropé. Enkele maanden later verscheen de vierde druk van Uylenbroeks
debuut Fedra.
Laten we eindigen met de woorden van Johannes Kinker:
Hij kon den stroom niet keeren
Der laffe rijmlarij, die opborlde uit uw' grond,
Het bolgezwollen vocht niet uit uw beemden weeren,
Noch in zijn' tragen, doch ontembren vloed bezweren,
Die 't zalig oord der kunst ontluisterde en verslond;
Maar dankt hem, dat zijn vlijt den ouden roem bewaarde,
Het schuimende moeras, waar hij 't vermogt, bestreed,
Voor de onervaren hand 't Bataafsche speeltuig snaarde,
Een' rijken voorraad, voor een beter toekomst, gaarde,
64
En d'eersten schemerglans dier eeuw verrijzen deed.
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Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

166

Die saamstel van bloemlesings as kanoniserende strategie
H.P. van Coller
Inleidende opmerkings
In die afgelope paar jaar het daar opeens drie belangrike Afrikaanse literêr-historiese
bloemlesings die lig gesien. Eers was daar Poskaarte (saamgestel deur Louise
Viljoen en Ronel Foster), Gerrit Komrij se Die Afrikaanse poësie in 1000 en enkele
gedigte en André P. Brink se Groot Verseboek 2000. Laasgenoemde is nie bloot 'n
hersiene uitgawe van die bekende Opperman-bloemlesing, Groot Verseboek nie,
maar eintlik 'n nuwe uitgawe. In al die gevalle was daar sprake van 'n gemengde
ontvangs en het daar selfs hewige polemieke, in veral dagblaaie gevolg. Kenmerkend
van hierdie woordewisseling was die fel persoonlike en aggressiewe trant van baie
bydraes, skerp meningsverskil oor gedigkeuses (en die literêre kanon), en ten slotte
die sentrale plek wat botsende literatuursienings binne die diskussie ingeneem het.
Te dikwels is in die verlede bykans stilswyend aanvaar dat ‘letterkunde’ en ‘kanon’
slaan op 'n korpus werke wat oor intrinsieke waarde beskik. Hierdie groep tekste is
as 't ware esteties afgeskerm en daar is nie altyd besef dat werke kanonieke status
verwerf ook op grond van ander (bv. ideologiese) oorwegings nie. Vandag eers
word wyd aanvaar dat waarde nie 'n inherente eienskap van 'n objek is nie, maar
direk verband hou met funkies en norme (vgl. Herrnstein-Smith, 1984).
'n Werkshipotese van die begrip kanon is dat dit 'n versameling tekste is wat op
'n bepaalde tydstip deur 'n bepaalde gemeenskap as waardevol beskou word en
daarom vir bewaring geoormerk behoort te word. Boonop funksioneer dit as
verwysingspunt vir literêre uitings, oordele en die studie van literatuur (Mooij, 1985;
Moerbeek; 1992 en Fokkema en Ibsch, 1992). Omdat kanons direk verband hou
met waardes, is hul noodwendig normatief van aard (Altieri, 1990: 33). Die stryd
wat veral in die VSA gewoed het oor die herstrukturering van leerplanne en uiteindelik
oor die (didaktiese) kanon, was nie bloot 'n didaktiese aangeleentheid nie. Dit was
eintlik 'n poging deur veral Afro-Amerikane om hul eie geskiedenis en identiteit te
herower (Lauter, 1991: 145). In Suid-Afrika woed daar tans 'n hewige
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diskussie oor ‘Afrikanisering’ van leerplanne; vir die regering 'n ononderhandelbare
kwessie.
Om die werk en lewens van minderheidsgroepe in die kurrikulum in te sluit in die
VSA, was om aan hul 'n teenwoordigheid te gee in opvoedkundige instellings. Hul
toetrede tot die literêre (didaktiese) kanon was terselfdertyd 'n verowering van 'n
magsbasis, wat verreikende gevolge gehad het vir die posisie van minderhede op
veral tersiêre instellings.
Veranderinge aan die didaktiese kanon in literatuurstudie het dikwels gesentreer
rondom bloemlesings vanweë die sentrale posisie wat hul inneem in enige literêre
kurrikulum. Weens geld- en tydsbeperkings word dikwels gebruik gemaak van
versamelings (korter) tekste in die onderrig van letterkunde. Betreffende die
samestelling van bloemlesings het die debat in die VSA veral gehandel oor twee
moeilik versoenbare uitgangspunte: dié van representatiwiteit aan die een kant en
dié van estetiese oorwegings (die ‘beste’) aan die ander kant (Lauter, 1991: 103).
Hierdie twee uitgangspunte was ook voortdurend ter sprake gewees in die eerder
vermelde polemiek na aanleiding van die drie Afrikaanse bloemlesings. Miskien is
dit goed om Lauter (1991: 107) se woorde soos die draad van Ariadne in die hand
te hou: ‘Standards of literary merit are not absolute but contingent. They depend,
among other considerations, upon the relative value we place on form and feeling
in literary expression as well as on culturally different conceptions of form and
function. Thus, in seeking to teach “the best” - as we should - of the various literatures
that constitute our national culture, we need constantly to reexamine our cultural
yardstick.’ Overgesetsynde: (literêre) waarde is nie absoluut nie, maar relasioneel
en hou direk verband met 'n literatuursiening en die gepaardgaande kriteria. In die
Komrij-debat is konkurrerende literatuursienings en kanonopvattings op die spits
gedryf (vgl. o.a. Hugo, 2000a en b; Kannemeyer, 2000b, Diedericks, 2000, De
Lange, 2000a).

Omskrywing van die begrip bloemlesing
Wanneer na verskillende definisies van die begrip bloemlesing gekyk word (o.a.
Aucamp, 1993: 41; Whittemore, 1997: 10; Conderaerts, 1985: 392 en Van Gorp,
1998: 31) blyk groot ooreenstemming. Begrippe soos ‘seleksie’, ‘versamel’, ‘beste’
of ‘mooiste’ staan sentraal.
Uit hierdie tentatiewe definies blyk dat 'n bloemlesing literatuur beskikbaar stel
wat andersyds verspreid en dikwels moeilik bekombaar is en daarom veral in
literatuuronderrig 'n onontbeerlike hulpmiddel is. 'n Bloemleser se keuse berus op
literêr-historiese en literêr-teoretiese uitgangspunte; word dikwels gesien as
kultuuragent (Wright, 1996) en as verkapte literatuurgeskiedenis.
Bloemlesings verskraal helaas altyd die oorspronklike kontekste deur hul
dekontekstualiserende werking en verander derhalwe ook die oorspronklike funk-
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sies van tekste. ‘Gedicht staat naast gedicht’ in die oorspronklike bundeling en
‘gedichten lenen vaak van en leunen op ander gedichten’ (Zuiderent, 2000: 347).
Die samesteller(s) van bloemlesings skep in feite 'n nuwe konteks waarin tekste
nuwe verbande met mekaar aangaan. Kopieregweierings kan dikwels ook tot gevolg
hê dat 'n vertekende beeld van 'n bepaalde historiese tydperk gegee word (vgl.
Hauptfleisch, 1996: 116 en Grové, 1997: 10).
Bloemlesings vorm literêre smaak, soos Komrij ook in sy kwasi-outobiografie,
Verwoest Arcadië, getuig (Zuiderent, 1990: 23-24). Bloemlesings ‘maak’ ook literatuur
(Conderaerts, 1985: 393), in die sin dat dit 'n bewaringsaksie is waardeur reputasies
nie net gevestig word nie, maar ook op durende wyse in stand gehou word - Groot
Verseboek verteenwoordig vir geslagte studente die Afrikaanse poësie.
Wat daardeur ook in stand gehou word, is die literatuuropvatting (s) en ideologie
wat so 'n keuse onderlê (vergelyk Willemse, 1999). Soms is die versweë doelwit
van bloemlesings om die ‘minder opgevoede klasse’ bloot te stel aan 'n nasionale
literêre tradisie om juis daardeur ook 'n bepaalde estetika en ideologie te stut (sien
ook Wright, 1996: 359). Deur die bestudering van bloemlesings, en veral deur
konsentrasie op in- en uitsluitings, kan byvoorbeeld afgelei word hoe bepaalde
groepe (soos vrouens en mense van kleur) gemarginaliseer is en hoe beeldvorming
aangaande sulke groepe geskied het binne die literatuursisteem (Pace, 1992; Spies,
1999). Uit Steven Gray (1991) se verslag van sy rol as bloemleser blyk dat hierdie
aktiwiteit 'n makabere magspel kan raak waarin literêre oorwegings dikwels
ondergeskik raak aan ekonomiese, politieke en persoonlike belange.

Bloemlesings - herkoms
Uit 'n historiese oorsig van bloemlesings (kyk Van Coller, 2002a) blyk dat die kanon
meestal slegs selekteer uit die hoofstroom en dat die ander, ‘meer populêre’ tradisies
met verloop van tyd in bykans alle literature verlore gaan. Enige bloemlesing-praktyk
het hierdie selfde voor- en nadele: dit selekteer sogenaamd die ‘beste’ en mees
‘verteenwoordigende’ tekste en bewaar dit sodoende as (enigste) kulturele erfenis.
Tog kan dit anders gestel word: dit is nie die kanon wat selekteer nie; daar is altyd
agente, figure in die ‘literaire circuit’, wat deel het aan die siftingsproses: skrywers,
tydskrifredaksies, uitgewers en kritici. Hierdie prosesse van seleksie, klassifisering,
hiërargisering en kanonisering bepaal beeldvorming. In literatuurgeskiedenisse
‘vernemen we doorgaans weinig van deze processen; we krijgen alleen de resultaten
ervan te zien (Van den Akker en Dorleijn, 1996: 2). Dit sou korrek wees om te sê
dat bloemlesings slegs die resultate weergee van hierdie proses, wat soms heel
grillig kan verloop - die stryd om literêre wins kan op selfsugtige en meedoënlose
wyse gevoer word.
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Bloemlesings binne die literêre veld
Volgens Bourdieu is die literêre veld gestruktureer deur die verspreiding van
beskikbare posisies (bv. die gevestigde kunstenaar vs. die opkomende kunstenaar)
en dit impliseer 'n voortdurende stryd. So sou die stryd tussen Van Wyk Louw en
die Dertigers aan die een kant, en Pienaar en Malherbe aan die ander kant, deur
Bourdieu nie beskryf word in persoonlike terme nie, maar as posisie-innames binne
die literêre veld (Johnson, 1993: 17). Die dinamiek van veranderinge in die literêre
veld kan goed geïllustreer word aan die hand van aanpassings van die literêre
kanon.
Die maak van bloemlesings sou hiervolgens die aktiwiteit wees van 'n individu
(agent) wat teen die agtergrond van bepaalde opvattings (wat bv. bestaan oor genres
en periodes) handelend optree om reputasies te vestig: ‘De bloemlezer stelt een
daad die een ideale ordening vormgeeft: schrijver A mag erin, maar slechts met één
gedicht, schrijver B krijgt het maximale aantal, maar auteur C wordt niet opgenomen’
(Dorleijn, 1996: 52). Vanselfsprekend funksioneer hierdie daad as ‘provokatie’ en
veroorsaak dit 'n debat wat (volgens Dorleijn, 1996: 52) literatuuropvattings ter
diskussie stel omdat die opname en die omvang van gedigte in bloemlesings (en
die plek van digters in literatuurgeskiedenisse) gewoonlik gelegitimeer word deur
middel van literatuuropvattings.
Waar digters self bloemlesers is, beteken dit dat huile op 'n verdubbelende wyse
kanoniserend optree (kyk ook Van Coller, 1994). Hul keuse is nie net 'n illustrasie
van hulle eie literatuuropvattings nie; in feite is dit ook legitimering van hul eie interne
poëtika. Deur hul bloemlesings legitimeer hulle dikwels ook indirek hulself as digters.
Omdat die maak van bloemlesings eintlik ‘'n soort kritiek is’, het Van Wyk Louw bv.
krities gestaan teenoor persone wat keuses uit hulle eie werk saamstel (Steyn,
1998b: 894).
Uit Van Coller (2002a: 72) blyk dat die bekendste bloemlesers in alle literature
dikwels digters is. Verklarings vir hierdie opmerklike verskynsel is daar wel. Omdat
digters self nie kwene is nie en by wyse van spreke self 'n eier kan lê, dink hulle
dikwels dat hulle die beste beoordelaars van die smaak daarvan sou wees. Anders
gestel: digters, as kenners van die poësie en die ontwikkelingsgang daarvan in 'n
bepaalde taalgebied, sou intuïtief weet waar die poëtiese hoogtepunte te vinde is so is waarskynlik die veronderstelling. 'n Ander waarskynliker verklaring het te make
met digters se strewe na sentrale posisie-inname binne die literêre veld.
Komrij se voorkeur vir die ‘lichte, het bizarre, het ontregelende’ soos dit in sy eie
poësie voorkom, word byvoorbeeld weerspieël in sy eie bloemlesing-samestellings
(Zuiderent, 1990: 25). Zuiderent gaan so ver dat hy sê dat indien Komrij ooit 'n
bloemlesing sou saamstel van ‘wêreldpoësie’, ‘de hele wereldpoëzie eruit (zal) zien
alsof zij door Komrij hoogstpersoonlijk geschreven is’! (Zuiderent, 2000: 348). Die
Amerikaanse digter-bloemleser Kenneth Koch is nog so 'n sprekende voor-
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beeld van 'n digter-bloemleser wat sentrale aspekte van sy eie poëtika gebruik as
seleksiekriteria (vgl. De Moor, 1989: 397).
In die Afrikaanse literatuur is D.J. Opperman en N.P. van Wyk Louw sprekende
voorbeelde van digter-bloemlesers. Groot verseboek word allerweë beskou as een
van die beste versamelings Afrikaanse gedigte, maar dit legitimeer ook 'n bepaalde
poëtika wat Opperman by herhaling gestel het (kyk Grové, 1989: 2; Botha, 1995: 3
en veral Ohlhoff, 1999: 139). Hoofelemente hiervan is die opvatting dat die
kunstenaar nie moet ‘onthul’ nie, maar dat emosies ‘verhul’ moet word, indirek
weergegee moet word à la Nijhoff, Yeats en Eliot (Opperman, 1959: 147); dat
eksegese liefs nie binne 'n kunswerk behoort te geskied nie (Opperman, 1974: 74);
dat poësie moet voldoen aan die eis van strukturele integrasie, wat die
‘'verantwoording van elke poëtiese element en die verwikkeldheid van die gedig’ as
uitvloeisel het (Willemse, 1999: 6). Willemse (op cit.) toon aan dat hierdie eise
(gepaardgaande met bepaalde ideologiese voorkeure) ook in die gedigkeuse van
Groot verseboek gereflekteer word.
In Louw se self saamgestelde bloemlesing Treknet, en die bloemlesingagtige
platereeks Klank in poësie (kyk ook Van Coller, 1994: 18-19) wyk die gedigkeuses
in bepaalde gevalle opvallend af van dié van Opperman. Veral word die sogenaamde
‘volkspoësie’, soos dit uiting vind in volksrympies en in die poësie van bv. Abraham
Fouché, gerehabiliteer. Wanneer Louw se eie poëtikale uitlatings van daardie tyd
beskou word (veral sy klem op die belang van volkspoësie en die verband
eksperimentele poësie en volkspoësie) (vgl. Van Coller, 1994: 21), is dit duidelik
dat sy keuses in die bloemlesings 'n bewuste posisie-inname is om sy eie poëtika
te onderskraag en te kanoniseer.

Bloemlesings as literêre strategie
Dorleijn (1996) gee 'n uiteensetting van Paul van Ostaijen se bloemlesing-lotgevalle.
Interessant is veral die wyse waarop aangetoon word hoe die bloemleser Dirk Coster
in vier opeenvolgende uitgawes van sy invloedryke bloemlesing, Nieuwe geluiden,
telkens sy nuwe keuse uit Van Ostaijen se digwerk, motiveer.
Hierdie nuwe keuses (vgl. Dorleijn, 1996: 67-68) is nie primêr vanweë 'n
veranderende oordeel nie, maar 'n direkte gevolg van veranderinge in die ‘literêre
veld’. Soos Van Ostaijen se reputasie gegroei het, só is die keuse uit sy poësie deur
Coster aangepas. Wat egter intakt bly, is die onderliggende
‘poëtikaal-levensbeschouelijke visie’ van Coster (Dorleijn, 1996: 67-68). Coster se
‘aanpassings’ is derhalwe strategiese posisieveranderings binne die dinamiek van
die literêre veld; hy pretendeer dat sy seleksiekriteria onveranderd gebly het, maar
pas dit in der waarheid aan.
Die bekende polemiek tussen Opperman en Van Wyk Louw oor A.G. Visser en
die aard van sy digterskap (vergelyk Opperman, 1974: 8-18; Kannemeyer, 1990:
275; Steyn, 1998b: 874) is 'n soortgelyke geval. In die eerste uitgawe van Groot
Verseboek
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word vier gedigte van Visser opgeneem (‘Die roos’, ‘Die swarte osse’, ‘Toe die
wêreld nog jonk was’ en ‘In die Sondagskool’). Na die polemiek waarin deur Louw
aangevoer is dat Visser se waarde lê in sy vernufspoësie, word die keuse aangepas.
In die tweede uitgawe kry Visser tien gedigte waarvan die oorgrote meerderheid
vernufspoësie is. Hierdie keuse word tot in die laaste (negende) uitgawe gehandhaaf.
Hoeseer Opperman dalk gelyk moet kry in sy aandrang dat hy self tot 'n ander
waardebepaling van Visser gekom het, is dit onwaarskynlik dat sy nuwe, uitgebreide
keuse totaal onafhanklik was van 'n beeldvormingsproses in die literêre veld,
waardeur 'n bepaalde soort poësie - vernuftiger, spottender en volkser - en die
verteenwoordiger daarvan (naamlik Visser) gerehabiliteer is. In die tydperk na die
eerste publikasie van Groot Verseboek verskyn Van Wyk Louw se ‘Klipwerk’,
Boerneef se Krokos (1958) en Ghaap en Kambro (1959) asook Blum se eerste twee
bundels, wat almal trekke vertoon van hierdie ander aanslag.
'n Volgende soortgelyke geval is Opperman se keuse uit die werk van J.C. Steyn.
In die agtste uitgawe van Groot verseboek (1980) verskyn vier gedigte van Steyn.
Daarteenoor word sewe gedigte in die negende uitgawe van 1983 opgeneem; 'n
keuse wat volgens Brink se mededeling in die verantwoording, deur Opperman
gedoen is. Gesien Steyn se groeiende reputasie in die literêre veld, lyk dit asof dit
'n strategiese aanpassing deur Opperman is. Ohlhoff (1995: 45) gee nog duideliker
voorbeelde van strategiese verskuiwings deur Opperman in Groot Verseboek ten
opsigte van Leipoldt, Stockenström en Cussons.

Bloemlesings: 'n voorlopige tipologie
Conderaerts (1985) probeer om 'n klassifikasiemodel vir bloemlesings op te stel
aan die hand van die bekende (stimulus-en-respons) model van kommunikasie:
sender-boodskap-ontvanger. Bloemlesings word hiervolgens ingedeel volgens die
sender (met onderskeidings soos onder andere ouderdom, geslag en geografiese
gebied); ontvanger of leser (met onderskeidinge soos kinders, skoliere, studente,
ens.) en ten slotte die boodskap of die gedigte self (deur indelings te volg soos
temas, gedigsoorte en die tydperke en tydskrifte waarin gepubliseer is).
Na my gevoel bied dit 'n nuttige vertrekpunt vir 'n tentatiewe tipologie van bepaalde
kategorieë wat wedersyds uitsluitend is. As basiese uitgangspunt kan gestel word
dat alle bloemlesings as kanonvormende handelinge direkte verband hou met die
kanon of met bepaalde kanons (soos die didaktiese kanon). Bloemlesings kan
derhalwe (die) bestaande kanon(s) aanval of uitbrei; dit stabiliseer, bevestig,
legitimeer of populariseer. Laastens kan die kanon (terugskouend) ge(re)konstrueer
of geïnterpreteer word. Hierdie drie basiese handelinge is dus toekoms-, hede- óf
verlede-gerig.
Bloemlesings soos Brekvis met vier (Leroux e.a.), waarmee Daniël Hugo, Etienne
van Heerden, André le Roux du Toit en Peter Snyders in 1981 debuteer, en Paul
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Rodenko se Nieuwe griffels schone leien (waarmee ‘de poëzie der avantgarde’ in
1954 bekendgestel is), was duidelik bedoel om nuwe digters en/of 'n nuwe soort
poësie aan lesers bekend te stel. Dit is trouens ook die geval met letterlik duisende
bloemlesings met poësie van debutante, vrouedigters, gay- of lesbiese verse,
ensovoorts.
Hierdie (programmatiese of ideologiese) bloemlesings het een aspek gemeen
(hoewel hul seleksiekriteria telkens radikaal verskil): die strewe om die kanon binne
te dring, te konfronteer, aan te vul of te vervang. 'n Interessante strategie van digters
is om bloemlesings saam te stel uit ander tale (of tydperke) om daardeur juis ruimte
te skep vir 'n sekere soort poësie in die bestaande kanon. Van Wyk Louw se
medewerking aan die Marsman-bloemlesing (1943), Pinthus se 1920-bloemlesing
oor die Ekspressionisme, Piontek (1972) se versameling (en veral die
Kollektivausgabe, Agitprop [Fuhrmann (s.d.]), asook Apporteerverse no 1 - 'n
bloemlesing (De Jager, 1999) is almal sprekende voorbeelde hiervan.
Kenmerkend van bloemlesings wat onder hierdie rubriek tuishoort, is dat hulle
dikwels vergesel is van 'n (uitvoerige) inleiding of ander ‘eksterne’, begeleidende
teksstrategieë soos foto's, opvallende omslae, ensovoorts. Hierdie versamelings
verskyn ook gewoonlik by klein uitgewerye wat dikwels slegs ‘marginale’ literatuur
(soos gay- of lesbiese literatuur) publiseer en by geleentheid ook slegs een uitgawe
tot hul krediet het. Carole Boyce Davies (1994: 199-221) bied hiervan 'n boeiende
oorsig. Sodanige bloemlesings verskyn dikwels as kollektiewe uitgawes sonder
samestellers.
Waar daar wel samestellers is, is samestellers dikwels (gemarginaliseerde) figure
met 'n sterk belang by hierdie aanval op die kanon. Apporteerverse verskyn by
BENT-uitgewers met 'n aantal foto's van die medewerkers en 'n polemiese inleiding
deur Peter Snyders. Op die blakerskrif staan 'n programmatiese verklaring deur
Johann de Jager (wat ook as die samesteller opgetree het) waarin lesers
aangemoedig word om die woord ‘Bent’ (‘groep van kunstenaars’) in die H.A.T. op
te soek. Gesien De Jager se behoudende politieke ideologie soos dit na vore kom
in sy tydskrif Komsat (gepubliseer sedert 1992), is die voorwoord van Peter Snyders
(wat ideologies baie van De Jager verskil) op die eerste sig vreemd. Waarskynlik
het hul gemene grond met hul afkeer van die Groot Afrikaanse Letterkunde (‘GAL’).
Stabilisering van die kanon vind ons gewoonlik in tematiese bloemlesings met
‘die beste’ as sub-titel. Hierdie versamelings mag nuwe verse (of digters) na vore
bring en probeer om die kanon binne te dring, maar is meer dikwels 'n keuse uit die
bestaande kanon of ‘deelkanons’, soos vernufspoësie, limirieke, ensovoorts. Lina
Spies se bloemlesing, Sy sien webbe roer, is 'n tipiese voorbeeld: dit is ‘stabilisering’
van 'n bepaalde deelkanon deur 'n gevestigde digter-literator en verskyn by 'n
gevestigde uitgewer. In 'n voorlesing benut Odendaal (2001) van Coller se
klassifikasiemodel hierbo (reeds in 1999 uiteengesit in die D.J.
Opperman-gedenklesing) en toets dit veral aan die hand van tematiese bloemlesings.
Sy bevinding is dat die model ‘baie nuttig is’ as klassifikasiemodel (Odendaal, 2001:
54) en bevind verder dat die meerderheid tematiese bloemlesings in Afrikaans sedert
1986 kanonstabi-
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liserend fungeer, maar dat daar ook 'n paar sodanige bloemlesings is wat trag om
die kanon uit te brei.
Bloemlesings se funksies kan ook met verloop van tyd verander. Nieuwe griffels
schone leien sou vandag, bykans vyftig jaar na die eerste verskyning daarvan as
aanval op die destydse kanon, eerder gelees word as 'n versameling wat die kanon
stabiliseer. Popularisering van die kanon tref ons veral aan in bloemlesings wat
gemik is op spesifieke groepe lesers, waardeur die kanon dikwels ook toegankliker
gemaak word. Bloemlesings wat hieronder ressorteer, verskyn meestal by gevestigde
uitgewers, saamgestel deur persone wat 'n gevestigde reputasie het.
'n Derde groep is bloemlesings wat die kanon retrospektief (re)konstrueer of
interpreteer, tipies van die literêr-historiese bloemlesing. Weer eens kan sodanige
bloemlesings saamgestel word op grond van verskillende kriteria (digters, periodes,
genres), maar die gemeenskaplike eienskap is dat hulle telkens 'n eietydse
perspektief op die verlede bied. Die bekende versamelings van Komrij, Opperman
en die Norton-uitgawes hoort hier tuis. Hoewel hierdie bloemlesings altyd 'n
konstruksie is van die verlede, beteken rekonstruksie 'n relatief nuwe weergawe
van 'n bepaalde historiese tydperk. Paula B. Bennett se bloemlesing van 1997,
Nineteenth-Century American Poets: An Anthology, kan as voorbeeld van
laasgenoemde geld, omdat dit deur die revolusionêre keuse van gedigte 'n totale
nuwe blik bied op 'n bepaalde tydperk. Sodanige bloemlesings toon bepaalde
ooreenkomste met die eersgenoemde kategorie, omdat dit in bepaalde gevalle ook
'n aanval op die gevestigde kanon behels, hoewel dan retrospektief.
Indien hierdie onderskeidinge nou gepaar word met Conderaerts se voorstelle,
kan bloemlesings telkens netjies geklassifiseer word. 'n Bepaalde bloemlesing, soos
Brekvis met vier, is dan 'n bloemlesing wat op toekomsgerigte wyse die kanon wil
binnedring en sendergerig is omdat dit die byeenbring van vier (gelykgestemde?)
jong, manlike digters verteenwoordig. Poskaarte val in die tweede kategorie
(boodskapgerig) en is veral rekonstruksie van die kanon omdat dit as literêr-historiese
bloemlesing 'n bepaalde tydvak herinterpreteer. Word so 'n herinterpretasie radikaal
(soos in die geval van Paula B. Bennett se bloemlesing), hoort dit eintlik al tuis by
die eerste kategorie, naamlik ‘aanval op of uitbreiding van die kanon’. Lina Spies
se bloemlesing is 'n stabiliserende bloemlesing, sendergerig én tematies ingeperk.
So 'n tipologie is veral handig as beskrywingsmodel. Tog kan dit, naas die funksie
as klassifiseringsmiddel, van besondere heuristiese waarde wees en moontlik selfs
1
evaluerend funksioneer.

Afrikaanse poësiebloemlesings - 'n kort oorsig
Volgens Kannemeyer (1978: 61) is F.W. Reitz ons ‘eerste bloemleser’ met die
uitgawe Vyftig uitgesogte Afrikaanse gedigte in 1888. Hierdie uitgawe verskyn daarna
nog twee keer (in 1897 en 1909); telkens in uitgebreide vorm. Dit moes baie gewild
gewees
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het, want dit beleef selfs 'n vierde en vyfde druk. Reitz se versameling word vergesel
van 'n kort voorwoord, waaruit duidelik blyk dat hy met hierdie vyftig gedigte mense
wil oortuig dat Afrikaans meer is as net ‘maar Kombuis- of Hotnots-taal’. Die gedigte
is 'n keuse uit die gedigte wat Reitz gelees het in koerante en tydskrifte en daarom
verskyn baie sonder outeursname daarby (kyk ook Burger, 1978: 99).
Anders as wat Kannemeyer beweer, is die eerste Afrikaanse bloemlesing 'n
versameling van tien jaar vroeër as dié van Reitz. Afrikaanse gedigte (Eerste
versameling) verskyn in 1878 by D.F. du Toit & Co. 'n Tweede versameling verskyn
in 1881 en 'n derde tot sewende versamelings agtereenvolgens in 1882, 1883, 1885,
1889 en 1901. Daarna verskyn Afrikaanse Gedigte, ‘byeenversameld uit wat in di
laaste 30 jaar ferskyn is, 1876-1906’. Pheiffer (1987: 1) is skynbaar onseker oor wie
die samesteller was, want hy haal Kannemeyer (1978: 56) aan wat beweer dat dit
S.J. du Toit was. Die samesteller was ‘Oom Jan wat versies maak’ (C.P.
Hoogenhout), soos ook blyk uit Nienaber (1951: 117).
'n Ander bloemlesing wat ook voor dié van Reitz verskyn, is Klaas Gezwint en
zijn paert and other Songs and Rijmpies of South Africa (1884), waarskynlik versamel
deur J. Noble. Hierdie versameling van Engelse en Afrikaanse gedigte is 'n
opvallende voorloper van die veel latere tweetalige bloemlesing S.A. in poësie / S.A.
in Poetry (1988).
In sy oorsig van die ‘buitekanonieke’ literatuur beskou Willemse (1999) die
bloemlesing van E.C. Pienaar, Digters uit Suid-Afrika as een van die invloedrykste.
Sy oordeel word reeds bevestig deur die publikasiegeskiedenis. Dit verskyn in 1917
onder die titel Dichters uit Zuid-Afrika en beleef in 1941 sy tiende ‘vermeerderde en
hersiene druk’ ten spyte daarvan dat ‘die jongste ontwikkeling van ons digkuns
sedert omstreeks 1930’ ongelukkig ‘om verskeie redes’ (sic!) nie in die bloemlesing
weerspieël word nie. Hierdie redes wat so half terloops genoem word, word deeglik
gedokumenteer deur Kannemeyer (1990: 61/2 en 98) en Steyn (1998a: 205-207).
In 1947 beleef hierdie versameling sy veertiende hersiene druk. Omdat die
Dertigerpoësie so 'n sentrale plek ingeneem het binne die literêre veld, moes Pienaar
die weglating nou motiveer. Volgens hom is dit 'n moderne rigting wat nie by die
Tweede Beweging aansluit nie.
Op die spore van sy Afrikaanse voorgangers gaan dit ook in Pienaar se
versameling nie primêr om die letterkunde per se nie, maar om die beeld wat hierdie
verse bied van wat al bereik is in 'n jong taal, asook van 'n ontluikende
Afrikanernasionalisme. Hierdie laasgenoemde kriterium geld dan as belangrike
maatstaf vir opname (Willemse, 1999: 5).
Vanweë die baanbrekerswerk van Gustav Preller (en later van G. Dekker) ontstaan
daar 'n strenger Afrikaanse literêre kritiek waarin estetiese oorwegings dikwels
belangriker geag word as suiwer nasionalistiese eise. Dit vind sy kulminasie in die
Beweging van Dertig en veral Van Wyk Louw gee aan die nasionalisme 'n estetiese
onderbou (vgl. Steyn, 1998a: 151-177).
In Opperman se Groot verseboek (1951) staan estetiese oorwegings volgens
hom
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sentraal. Waar hy sy keuse uit die werk van W.E.G. Louw verantwoord, sê hy
onomwonde: ‘Die “goeie” en die “nuwe” word tog ook bepaal deur die gehalte van
die vers - daarom is my uitgangspunt in die eerste plek die estetiese en die historiese
is bloot sekondêr’ (Kannemeyer, 1990: 292). In Van Wyk Louw se antwoord laat hy
blyk dat geen literêr historiese bloemlesing kan ontkom van die kultuurhistoriese
kyk nie (ibid.). Hierdie twee opponerende sienings van die funksie van 'n bloemlesing
speel later in die polemiek rondom Poskaarte en die Komrij-bloemlesing, steeds 'n
rol.
Opperman se kriteria het reeds eerder ter sprake gekom; Willemse (1999: 6)
noem die eerste uitgawe van Groot Verseboek ‘'n nasionalistiese daad: 'n poëtiese
“literatuurgeskiedenis” wat die kulturele wasdom van die Afrikaner dokumenteer’,
ook as gevolg van die feit dat dit histories saamval met belangrike gebeurtenisse
in die vestiging van Afrikanernasionalisme as politieke instrument.
Dit staan buite kyf dat Opperman met Groot verseboek (en sy kleiner gesinslede)
deur dekades die belangrikste kanoniseerder was van die Afrikaanse poésie, ten
spyte van die konkurrensie van alternatiewe versamelings soos P.J. Nienaber se
Digters en digkuns (eerste druk 1951) en Nienaber en Nienaber-Luitingh se Digters
en digsoorte (1973). Selfs nie die lank verwagte Treknet (1966) van Van Wyk Louw
en Ernst Lindenberg vind groot byval by kritici nie (Steyn, 1998b: 1078). Tog kan
die sukses van Groot Verseboek nie alleen toegeskryf word aan Opperman se status
as digter en die geredde voorskryf daarvan op ‘universiteits-, onderwyskollege- en
2
skoolvlak’ soos Willemse (1999: 7) te kenne gee nie. 'n Belangrike rede vir die
sukses van Groot Verseboek lê in Opperman se vermoë om 'n digterskap in te skat
en te ‘tipeer’ aan die hand van enkele verse.
Die verskyning van die ‘revisionistiese bloemlesing, SA in poësie / SA in poetry’
(Willemse, 1999: 8) in 1988 vloei voort uit (en gee verdere stukrag aan) belangrike
maatskaplike verskuiwings en 'n kritiese herbesinning oor die kanon onder
Afrikaanstalige en Engelstalige literatore (vgl. o.a. Visser, 1989; Maughan-Brown,
1989; Mzamane, 1989; Lindfors, 1996 en Coullie en Gibbon, 1996). In hierdie selfde
tydsgewrig word verskeie Afrikaanstalige ‘little magazines’ opgerig (o.a. Donga,
Graffier en Stet) asook die belangrike Engelse literêre tydskrif Staffrider, wat die
eerste keer verskyn in 1978.
In al hierdie tydskrifte word die kanon (en alle instandhouders daarvan) in
wisselende mate onder vuur geneem, veral uit ideologiese posisies wat radikaal
verskil het van die toenmalige regering s'n. Veral Staffrider dryf verskillende
literatuuropvattings op die spits (vgl. Maughan-Brown, 1989; en veral Visser, 1989)
en word die belangrikste literêre uitdrukkingsmiddel van skrywers wat hul geskaar
het by die ‘Black Consciousness’-groepering. Tradisionele literêre waardetoekenning
op grond van veral estetiese oorwegings word toenemend bevraagteken. Literatuur,
en veral poësie, word gesien as middel tot bevryding.
Opperman se Groot verseboek verskyn die laaste keer in 1983, bygewerk deur
André P. Brink. Vanselfsprekend laat dit 'n groot hiaat, omdat min van die poësie
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van ná 1980 hierin opgeneem kon word. Hierdie leemte moes gevul word deur 'n
nuwe bloemlesing. In antwoord op Hambidge (1996) se lamentasie oor die gebrek
aan 'n nuwe bloemlesing, sê Lappies Labuschagne, die hoofbestuurder van
Tafelberg-Uitgewers dat hulle Groot Verseboek beslis nie sal laat verdwyn nie. Hy
stel 'n bloemlesing (Poskaarte) in die vooruitsig wat in sy eie woorde in verband met
die voortsetting (‘voortbestaan’) en uitbreiding van Groot Verseboek gesien moet
word.
By die verskyning van Poskaarte in 1997 word dit in die persverklaring deur die
uitgewer daarvan nie net bestempel as 'n ‘uitsonderlike en vernuwende bloemlesing
nie’, maar ook onomwonde as ‘aanvulling tot die Groot Verseboek’ bestempel. In
die ‘Inleiding’ word ook gesê wat ‘tekskeuses betref, is daar probeer om nie met die
Opperman-bundel te oorvleuel nie’ (p. xxv). Die rede is voor die hand liggend: sodat
hierdie keuse as ‘aanvullende’ bloemlesing naas dié van Opperman voorgeskryf
sou kon word. Dit is opvallend dat die twee samestellers hulle in 'n koerantonderhoud
(Viljoen, 1997) distansieer van Opperman se bloemlesing wat ‘die mooiste Afrikaanse
gedigte probeer versamel’ het, omdat ‘die maatstaf vir só iets’ subjektief is. Hierdie
standpunt word in die ‘Inleiding’ (p. xxiv) herhaal.
By wyse slegs van spreke sou Opperman, Viljoen en Foster inderdaad nie alte
rustig lê in dieselfde (literêre) bed nie. Daarvoor is die onderliggende teoretiese
uitgangspunte van die twee bloemlesings, té verskillend. Opperman volstaan vir
bykans dertig jaar met 'n skraal inleidinkie, wat benewens kleiner wysigings ten
opsigte van veranderende feite, so te sê onveranderd bly en dit algaande duideliker
stel dat estetiese oorwegings by hom voorrang geniet - ‘van die mooiste Afrikaanse
gedigte’ word byvoorbeeld stilletjies ‘die mooiste Afrikaanse gedigte’ (Ohlhoff, 1995:
42)!
Poskaarte vermy inderdaad volgens Kannemeyer (1998) doelbewus die benaming
‘bloemlesing’, omdat dit nie in die tradisionele sin van die woord die ‘mooiste’ verse
wil opneem nie. Hiervoor verkwalik hy die samestellers pertinent, want ‘(b)aie van
dié verse is só swak dat hulle nooit gepubliseer moes gewees het nie’ (Kannemeyer,
1998: 14). Dit is 'n pan-estetiese standpunt wat deur Van Peer (1996: 104) soos
volg verwoord word: ‘Only when literary texts show us values and ideas that
transcend the historical situation in which they are embedded, is there any guarantee
against the erosion of time’.
Die samestellers se uitgangspunt is anders: ons lewe in 'n postmoderne tydsgewrig
waarbinne hiërargieë afgebreek word; daarom word hier slegs beelde gegee van
ontwikkelings binne die Afrikaanse poésie. As gevolg van hierdie uitgangspunt word
verse geplaas volgens verskyningsdatum van die bundels waaruit dit geneem is.
Binne my eerder vermelde tipologie staan Poskaarte met sy lang inleiding ook nader
aan rekonstruksie van die kanon (‘kanonhersiening’, noem Lourens 1998 dit) as
Groot Verseboek wat kanonstabiliserend is.
Met uitsondering van Kannemeyer (1998: 14) is die meerderheid resensente
redelik positief oor die keuse van die samestellers. Die meeste kritiek geld die
werkswyse self en die verantwoording daarvan in die ‘Inleiding’. Kannemeyer
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(1998) en Olivier (1998) is veral skerp krities oor die indelingsprinsipe omdat daar
as gevolg van die verspeide verse oor jare heen byvoorbeeld moeilik 'n ‘beeld’ van
'n digterskap tot stand kan kom - iets wat gewoonlik van die literêr historiese
bloemlesing verwag word.
Hagg (1987) se opmerkinge oor verskuiwings in die kanoniserende praktyke in
die Suid-Afrikaanse kunsgeskiedenis is hier ter sprake. Pienaar se bloemlesing is
hiervolgens 'n voorbeeld van volksideologiese kanonisering, waar byvoorbeeld
nasionalistiese ideale die keuses bepaal. Opperman se Groot Verseboek skep die
indruk dat dit hoort by objektiwiteit en neutraliteit omdat estetiese oorwegings
oorheers. S.A. in poësie / S.A. in Poetry en Poskaarte is albei voorbeelde van wat
Hagg kontekstualisering noem. Die eersgenoemde bloemlesing plaas die klem op
'n sosiopolitieke raamwerk; laasgenoemde wil verskeidenheid in 'n bepaalde
tydsgewrig (‘ná sestig’) vooropstel.
Elkeen van hierdie ‘kanoniserende paradigmas’ (Hagg, 1987) word bedreig deur
gevare: laasgenoemde benadering veral deur willekeurigheid, omdat rekonstruksie
van die verlede nie 'n selfverduidelikende sisteem bied nie en dit boonop mag lei
tot relativisme en historiese impressionisme (Hagg, 1989: 5).
Kannemeyer (1998) en Grové (1997) se besware staan in verband met
periodisering. Hulle wys op die willekeurigheid van die jaar ‘1960’ as aanvangsdatum,
omdat dit weinig meer is as 'n gerieflike markeringspunt. Du Plooy (1998) suggereer
versigtig dat die indruk wat gewek mag word dat die Afrikaanse poësie sedert sestig
postmodernisties is, aanpassing nodig het. Charl-Pierre Naudé (1998) is daarteenoor
kategories in sy kritiek: die samestellers het gedigte opgeneem wat volgens hulle
toenemend postmodernistiese elemente vertoon en dit is gewoon nie waar nie; die
meerderheid gedigte in Poskaarte is eerder modernisties. Van Vuuren (1999) eggo
hierdie sentiment in haar poësieperspektief in die tweede deel van Perspektief en
profiel. 'n Ander kritiek sou kon wees dat ‘die ideologiese stramien wat in
meesternarratiewe tot uiting kom (...) 'n bepalende rol (speel) by die kanonisering
van “nuwe” (...) tekste’ (Breytenbach, 1997: 1168). Met ander woorde: Poskaarte
ondermyn sy eie postmodernistiese standpunt deur alle tekste in die keurslyf van
die meesternarratief van ons dag, die postmodernisme, in te pas.
Sentraler ten opsigte van dié artikel is twee ander kanttekeninge by hierdie
versameling, naamlik die wyse van seleksie en die basis waarop die samestellers
se keuse berus:
[1] 'n Bedenking ten opsigte van Poskaarte se seleksie is die feit dat daar slegs
uit gepubliseerde digbundels geselekteer is. Gepubliseerde digbundels het reeds
'n hele keuringsproses deurgaan en gedigte moes inderwaarheid by heelwat
hekwagters deurglip: keurders enersyds, maar andersyds ook finansiële en
ideologiese hekwagters van die betrokke uitgewerye. Publikasies van onafhanklike
uitgewerye was in die periode sedert sestig onderworpe aan sensuur en finansiële
beperkinge. Soos vroeër vermeld, is die werklik vernuwende literatuur in hierdie
periode gepubliseer in ‘little magazines’ (kyk ook Snyders, 1999) of dit is voorgedra
en in mondelinge vorm bewaar. Hieruit blyk inderwaarheid ook die behoudende
aard van Poskaarte.
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[2] Die samestellers wil deur die uiteenlopende beelde van die Afrikaanse poësie
iets weergee van die wye verskeidenheid daarvan, terwyl daar deur hierdie
chronologiese ordening ook 'n soort ontwikkelingsgang gekonstrueer word. Slegs
heel terloops word toegegee dat ‘kriteria soos gehalte, skoonheid en
verteenwoordiging (...) steeds 'n rol gespeel het by die seleksie van tekste vir
Poskaarte’ (p. xxv). Hoewel die kriteria dus ‘demokratieser’ en aanvaarbaarder mag
wees binne die huidige tydsgewrig (vgl. veral Esterhuyse, 1998 en Lourens, 1998),
is die samestellers steeds besig met seleksie (insluiting en uitsluiting) en dus met
kanonisering.
Uit Jansen (1998) se (nie heeltemal korrekte) lysie, blyk dat die belangrikste,
‘gekanoniseerde’ digters (op grond van die aantal gedigte in Poskaarte opgeneem)
die volgende is: Breytenbach (32); Krog (18); Cussons, Hambidge en De Lange
(17); Eybers (15); Stockenström (13); Opperman, Rousseau, Cloete en Hugo (met
12 elk) en Spies en Toerien (10 gedigte elk). As eerder van Opperman se maatstaf
gebruik gemaak word en die aantal reëls as kriterium gebruik word, blyk die volgende
‘rangordening’: Breytenbach (1191 r) is in die eerste posisie, met De Lange (494
reëls) ver agter. Dan volg agtereenvolgens Hambidge (407 r), Cussons (385 r),
Stockenström (379 r), Opperman (366 r), Eybers (343 r), Spies (307 r), Cloete (293
r) en Rousseau (276 r). Ten slotte, iets verder agter in die elfde, twaalfde en dertiende
posisie, staan Hugo (238 r), Van Heerden (232 r) en Toerien (218 r). Sonder om
die aantal gepubliseerde bundels en gedigte van die betrokke digters in ag te neem,
kan ons aflei dat hierdie ‘ranglys’ die Afrikanse poësie van na sestig weerspieël.
In Perspektief en profiel (Deel 2) word aan elkéén van die eerste tien digters (met
3
die uitsondering van De Lange) inderdaad ook 'n profiel gewy. De Lange, veral,
figureer prominent in Van Vuuren se perspektief in dié publikasie. Hieruit blyk dat
daar bykans perfekte ooreenstemming bestaan tussen die keuse van 'n resente
bloemlesing en 'n nog resenter literatuurgeskiedenis. So blyk onomwonde dat die
poësiebeeld wat Poskaarte bied, in sy kern behoudend is en inderwaarheid slegs
op die periferie beduidend afwyk van die kanon.
Die waarde van Poskaarte lê veral daarin dat die samestellers 'n klomp
gemarginaliseerde digters na die hoofstroom teruggebring het. Boonop het die
polemiek na die verskyning daarvan die aandag opnuut gevestig op die
kanoniserende aard van bloemlesings. Wat Mzamane (1989: 40) gesê het oor die
Staffrider-bloemlesing, geld eintlik vir alle bloemlesings en mutatis mutandis vir
Poskaarte. ‘(A)nthologies are by their very nature, neat academically sanctitised
packages. Compiling them involves inclusion and exclusion, quirky references, good
or bad taste; but you cannot conceivably put in everything (...) the selections might
have been different but the effect probably much the same.’
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'n Omstrede bloemlesing - konfrontasie binne die literêre veld
Met die verskyning van Gerrit Komrij se bloemlesing Die Afrikaanse poësie in duisend
en enkele gedigte in 1999, onstaan daar 'n nog veel hewiger polemiek as in die
geval van Poskaarte. Uit deelnemers se woordkeuses (veelal aggressief en
konfronterend) blyk dat Bourdieu se literêre veld met sy onderliggende
mededingingsmodel, in die kol is. Resensente en korespondente se resepsie kan
taamlik radikaal verdeel word in aanprysende en afwysende reaksies.
Persone wat positief gereageer het, doen dit veral op grond van kulturele en/ of
kanoniserende redes. Uiteenlopende resensente (soos Deloof, 2000; en Van Coller
en Odendaal, 2000) verheug hul oor die bekendstelling van die Afrikaanse poësie
by Nederlandse lesers en by 'n ‘wye publiek’ (Van Zyl, D (2000), met die
onuitgesproke veronderstelling dat hierdie bloemleser daardeur ook die taak van
‘kultuuragent’ vervul. Daarbenewens wys heelwat korrespondente (o.a. Scheepers,
1999; Du Plessis, 2000; Van Zyl, D (2000) en Diedericks, 2000) daarop dat die
Komrij-bloemlesing die bekende kanon verruim. Du Plessis 2000: 4 verwyt
‘skrywers... van “groter statuur”’ dat hulle as gekanoniseerde digters geld gemaak
het uit hul kanonieke status, terwyl baie ‘“ander” Suid-Afrikaanse skrywers’
(waaronder, by implikasie, hyself) publiseer, ‘simpel en naïef genoeg bloot omdat
hulle omgee vir die taal’.
Diedericks (2000) praat van Komrij se perspektief en benadering as ‘'n vars bries
in die bedompige kamer waar sekere van ons kritici en literêre ghoeroes agter toe
deure vergader en literêre rangordes en voorkeurlyste opstel’. Die smalende
verwysing na die kanon as 'n moeilik deurdringbare entiteit en die implikasie van
geheime knoeiery is in pas met die verwyte wat ook gerig is aan kanoniserende
instansies in die V.S.A. (Lauter, 1991: 22 e.v.). Selfs in die redelik negatiewe resensie
van De Lange (2000a) word Komrij geprys omdat hy ‘verwaarloosde figure’
herevalueer en die kanon verruim deur ook te fokus op digterlike tradisies anders
as ‘die meer formele digtradisie’.
In sy felle verwyte aan die adres van die uitgewers Tafelberg en Human &
Rousseau laat blyk Komrij (2000) dat sy intensie met die samestelling van die
bloemlesing inderdaad ikonoklasties was. Hy praat van Groot Verseboek as die ‘lyk
van Opperman’ wat tot lewe gewek is en daardie ‘bastion en boegbeeld van al wat
blank en bejaard en bang is’. Daar is 'n Suid-Afrikaanse (sic!) literatuur wat deur
John Kannemeyer uitgevind is en dan is daar ‘een Zuid-Afrikaanse literatuur met
bruine, jonge en dwarse schrijvers.’ Dit is kennelik die laaste (soort) literatuur wat
neerslag vind in sy bloemlesing.
Minder entoesiastiese resensente en korrespondente wat redelik negatief staan
teenoor die Komrij-bundel kritiseer veral Komrij se antikanonieke instelling. In die
woorde van Hugo (2000a): ‘Intussen het ouer én jonger kritici soos John Kannemeyer
en Johann de Lange reeds laat blyk dat die literêre establishment nie gediend is
met Komrij se skynbaar oneerbiedige omgang met die groot kanonne
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van ons digkuns nie’. Kannemeyer (2000a) kritiseer Komrij veral oor die opname
van talle swak gedigte; die swak inskatting van digterlike oeuvres; die besluit om
gedigte op te neem volgens digters se geboortedatums, en die foutiewe
ontwikkelingsgang van die Afrikaanse poësie wat sodoende ontstaan.
Waar hy aanvanklik nog ‘agteroor (...) buig om so vriendelik as moontlik te wees’,
is Kannemeyer later krasser in sy oordele (Kannemeyer, 2000b) en som hy sy
afwysende resensie so op: ‘(T)ussen die reëls moet die intelligente leser kan
agterkom wat ek in werklikheid wil sê, naamlik dat Komrij se boek in die laaste
instansie 'n uiters swak bloemlesing is, totaal ongeskik om ons poësie in Nederland
bekend te stel.’ Naas Komrij se ‘swak keuse’ van gedigte, die ‘yl begroeide akkertjies’
soos De Lange (2000a) dit noem, word hy verwyt vir die feit dat hy, met sy besluit
om slegs tien gedigte per digter op te neem, die kanon skeeftrek (Deloof); 'n
oormatige klem plaas op tegendraadse verse (Van Coller en Odendaal, 2000); en
deur sy besluit om digters op te neem volgens hul geboortedatum (en nie hul
publikasiesdatum nie), die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse poësie skeeftrek
(Van Coller en Odendaal, 2000).
In die weinige stiltes van hierdie polemiek kan jy bykans die verwyt van kritici
hoor: dat hierdie arrogante Hollander, wat soos ‘'n spons’ alles absorbeer
(Kannemeyer, 2000c), hom nou waarlik aangematig het om binne 'n japtrap 'n
bloemlesing oor Afrikaanse gedigte saam te stel! En dit dan nog met behulp van
Daniel Hugo, wat beloon is met 'n gratis vliegkaartjie én, deur sy invloed op Komrij
se keuses, boonop sy eie vernufspoësie veel meer na die sentrum van die Afrikaanse
poësiekanon kon haal.
Hierdie bloemlesing is omgewe van beskuldigings wat heen en weer geslinger
is: die Afrikaanse uitgewers het hul Afrikaanse digters in die steek gelaat deur nie
tantieme te eis vir die Nederlandse uitgawe nie; net sekere digters (bowendien die
mindere digters) het finansieel daarby gebaat (o.a. deur hul betaalde promosietoer
na Nederland - Hambidge, 2002a); die bundel is swak beplan en bemark (Komrij,
2000 en Hugo, 2000a en 2000b); en duistere motiewe word veral uitgewers ten
laste gelê. Selfs nie besadigde antwoorde en verduidelikings deur Hannes Van Zyl
(2000) en Kerneels Breytenbach (2000) kon die stof gaan laat lê nie.
Miskien kan die voorafgaande polemiek vanuit die vroeëre tipologie en die
sisteemteorie verklaar word. De Geest (1997: 165) se model sou dalk nuttig kon
wees.
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De Geest verduidelik dat die boonste deel van die vierkant byna binêr funksioneer;
hier kry jy wat hy noem ‘de expliciete normatieve codering’ wat onder andere by
Luhmann voorkom. Die onderste gebied bied veel meer ruimte vir minder skerp
teenstellings. ‘Bijgevolg is vooral deze zone onderhevig aan discursieve spanningen,
verschuivingen en vernieuwende tendensen, bijvoorbeeld via de productie of de
introductie van nieuwe, niet-gecanoniseerde en/of exogene elementen’ (De Geest,
1996: 177).
Die pole ‘nieverbod’ en ‘nieverpligting’ is dus maklik te oorbrug, selfs dié tussen
‘verpligting’ en ‘nieverbod’. Daarteenoor is daar 'n absolute konflik tussen ‘verpligting’
en ‘verbod’. Overgesetsynde: die kanon sal nog 'n alternatiewe niekanonieke
bloemlesing (Brekvis met vier, byvoorbeeld en Poskaarte) verdra; en selfs dalk 'n
bloemlesing op die trant van Helen Steiner Rice se verskuns (buitekanoniek).
Uitdaging van die kanon lei egter tot verwerping; en dit is wat die Komrij-bloemlesing
in hoë mate gedoen het. Sy bloemlesing is binne die vroeër-uiteengesette model
sterk ontvangers-gerig, dit wil die Afrikaanse poësiekanon terugskouend
herinterpreteer en uitbrei; selfs omvorm. Vanweë die feit dat dit die gevestigde beeld,
veral ten aansien van die ‘groot’ digters radikaal wysig, is dit herkonstruerend eerder
as konstruerend. Strategies is dit beter om die kanon ‘aan te vul’, soos Paul Rodenko
indertyd gedoen het, of Viljoen en Foster ook voorgegee het om met Poskaarte te
doen.
Komrij se eie Nederlandse bloemlesings kan gesien word as konfrontasie van
die kanon of uitbreiding daarvan, afhangende van die gehanteerde kanonkonsep
en poëtika van die ondersoeker (kyk o.a. na Bernlef, 1982; De Moor; 1982; Niemeyer,
1982; Van Deel, 1982 en Warren, 1982). Indien sy bloemlesing van die 19e en 20e
eeuse poësie nagagaan word van die eerste uitgawe in 1979 tot en met die
tweedelige uitgawe van 2004, val op hoe hy aanvanklik die bestaande kanon aanval
om dit daarna gereeld strategies uit te brei.
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Die ‘ou grote’ in 'n nuwe baadjie
Laat in 2000 verskyn André P. Brink se Groot Verseboek 2000. Die naam is reeds
'n strategiese keuse: dit bevestig die band met Opperman se suksesvolle,
kanoniserende bloemlesing, maar impliseer ook 'n afstandname en vernuwing. Die
voorkoms verskil opvallend van Poskaarte én die Komrij-bloemlesing, omdat dit in
gelamineerde hardeband verskyn en daarom 'n ‘formeler’ voorkoms het. Op die oog
af word dus gesuggereer dat hierdie bloemlesing dié een is wat die amptelike kanon
mag/kan weerspieël.
Groot Verseboek 2000 se ontvangs was redelik positief, hoewel bepaalde keuses
en klemplasings van meet af aan hierdie bloemlesing deur omstredenheid omgewe
het. 'n Paar bekende digters het gedreig om hul gedigte (en die digterlike nalatenskap
waaroor een beskikking gehad het) te onttrek toe die name van die ‘medelesers’
bekend geraak het en 'n ewe bekende en omstrede vroulike digter se naam
daaronder was. Tydens 'n ‘Boekemakiti’ in Bloemfontein (20 Oktober 2000) merk
Stephen Johnson (van Randon House Uitgewers) op dat hierdie boek ‘swak uitgegee’
is. Van die drukker se kant is daar inderdaad swak gehaltebeheer toegepas; tien
present van die eerste oplaag vertoon foute en word teruggetrek. Die probleme
word met die verdere drukke uitgestryk.
Die nuwe uitgawe van Groot Verseboek is in baie opsigte 'n voortsetting van die
Opperman-model. Brink beperk hom tot ‘Afrikaanse gedigte’ (anders as Komrij) en
groepeer die gedigte van digters (anders as Viljoen en Foster) byeen en ook meestal
(anders as by Komrij) volgens publikasiedatum - die datum ‘waarop hul tot die groot
gesprek toegetree het’. Vir Brink beteken dit meestal die publikasie van die eerste
beduidende bundel. Hy wyk wel van Opperman se beginsel af deur ook gedigte wat
in tydskrifte verskyn het op te neem en volg hierin die voorbeeld van Viljoen en
Foster. Anders by as Komrij word die aantal gedigte per digter nie beperk nie en
die aantal gedigte (of reëls) per digter funksioneer daarom evaluerend. Hoewel Brink
moeite doen om die subjektiwiteit van gedigkeuses te beklemtoon, impliseer hy 'n
objektiewe maatstaf deur te sê dat sy keuse (ook) op gehalte berus.
Dit val ook op in hoe 'n mate die twee onlangse voorgangers tog die werkwyse
beïnvloed het. Op die spoor van Poskaarte ag Brink representatiwiteit belangrik en
trag hy doelbewus om 'n beeld te gee van die gevarieerdheid van die Afrikaanse
poésie, op tematiese en tegniese vlak. In navolging van Komrij besluit hy om (anders
as Opperman) die oorspronklike spelling van gedigte te handhaaf en om die kanon
doelbewus oper te maak deur die insluiting van veral talle bruin digters. Net soos
Komrij neem hy ook 'n hele klomp anonieme volksverse op, wat die beeld van die
ouer Afrikaanse poësie nuanseer.
Brink se kyk op die Afrikaanse poësie is uiteraard 'n persoonlike perspektief
waaruit byvoorbeeld sy ideologie ook by tye na vore tree. Sy retrospektiewe blik
kan ook ‘perspektiwisties’ genoem word, omdat dit lyk asof hy die verlede doelbewus
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betrag uit 'n eietydse perspektief: keuses uit die ouer digters word veelal ingekort
ten behoewe van 'n groter hoeveelheid kontemporêre poësie. Desondanks strewe
hy daarna om nie té drasties af te wyk van die geykte beeld van die kanon nie.
***
Bloemlesingsamestelling (en die skryf van 'n literatuurgeskiedenis) is geen neutrale
handeling nie. As kanoniserende optrede is dit in wese ideologies van aard en 'n
duidelike openbaarmaking van literatuuropvattings. Sodoende is dit 'n provokatiewe
posisieinname binne die literêre veld en verg dit naas goeie insig ook veel durf.
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Kortaf
Willem Frederik Hermans, Volledige werken 1. Romans: Conserve, De
tranen der acacia's. Bezorgd door Jan Gielkens, Peter Kegel en
Annemarie Kets. De bezige bij / Van Oorschot, Amsterdam 2005. 788
pagina's. ISBN 90 234 1826 3. Prijs: €35,- (publiekseditie).
Inkt en pixels: Hermans volledig (op termijn)
Nederland zorgt steeds beter voor zijn dode dichters en romanciers, lijkt het wel,
ook buiten de canonreeksen. Verantwoorde edities zijn er van het complete werk
van Frans Kellendonk, de verzamelde gedichten van Nijhoff, alle gedichten van
Gerrit Achterberg, het verzameld werk van Elsschot, om er maar enkele te noemen.
En nu komen ook de volledige werken van Willem Fredrik Hermans eraan. Ademloos
heb ik zitten bladeren in het eerste deel, dat Conserve en De tranen der acacia's
bevat. Mooi verzorgd, deze hard cover (toegegeven, de 40 euro duurdere,
gebrocheerde luxe-editie, met twee leeslinten, in een cassete is nog mooier): fraai
papier, heldere, grote letter, het boek blijft goed openliggen op de leestafel. En dat
voor zo'n schappelijke prijs: twee romans à gemiddeld €17,50. Er zijn paperbacks
waar je meer voor moet neerleggen. En dit is dan wel een wetenschappelijk
verantwoorde, op de laatste geautoriseerde versie gebaseerde, van alle mogelijke
onzuiverheden gereinigde leeseditie.
Wie denkt dat zo'n bijna baksteendikke uitgave van het Huygens Instituut uit zijn
voegen barst van de geleerdigheid over basis- en leesteksten, collaties, sigla,
staartwit, witregels, Duitse en cursieve komma's, en tot drie puntjes teruggebrachte
beletseltekens... bijna niets van dat alles. Pas op pagina 721 komen de dame en
heren editeurs even aan het woord, informatief en zakelijk in een commentaar
betreffende ontstaans- en publicatiegeschiedenis. De rest is romans, helemaal
Hermans van het zuiverste water.
En ademloos heb ik zitten bladeren door de website
www.wfhermansvolledigewerken.nl waar al de, doorgaans toch wat saaiere,
editorische essentialia verzameld zijn die een gewone literatuurlezer niet direct in
wolken van bewondering doen verdwijnen en die dus gelukkig niet in het papieren
boek staan. Maar voor de literatuurwetenschapper die natuurlijk wel belangstelling
heeft voor de editietechnische verantwoording en de feitelijkheden van
tekstgeschiedenis, -variatie en -constitutie, is die site dan
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ook een genot. Niet alleen omdat er mede dankzij het bestaan daarvan een schoon
leesboek is ontstaan, maar ook omdat hij alle relevante editietechnische informatie
bevat, en ook nog op een voortreffelijk toegankelijke wijze gepresenteerd, waar
mogelijk en zinrijk geïllustreerd met schitterende facsimile's die naar believen
monsterlijk groot in beeld te brengen zijn.
Deze editie, die voor vakgenoten niet los te zien is van de site, is geheel van deze
tijd. De editeurs zijn zeer verstandig omgegaan met de mogelijkheden en beperkingen
van de verschillende media. Het boek is een leesboek, de site een vakkundige
gegevensbank, die bovendien verder zal uitgroeien, niet alleen met dergelijke
achtergrondinformatie bij de nog te verschijnen 22 à 23 delen van de Volledige
werken van Hermans, maar ook met andere informatie daarover.
Dit eerste deel verschijnt na een voorbereiding van vijf jaren. Het gehele project
is dan ook imposant te noemen, niet alleen qua omvang, maar vooral wat betreft
geautomatiseerde, digitale editietechnische uitvoering (zie hiervoor Peter Kegel en
Bert Van Elsacker, ‘In nieuwe tekens, die overigens de taal niet vervangen’ in
Neerlandistiek.nl) Over een paar jaar kunnen we inderdaad spreken van Hermans'
Volledige werken: romans, verhalen en novellen, gedichten, toneelteksten en
scenario's, beschouwend werk, beeldend werk, werk van anderen (bijvoorbeeld de
Tractatus van Wittgenstein), ongebundeld en overig werk.
De delen bevatten de werken naar genre geordend, en binnen die genres
chronologisch geordend. Als basistekst is steeds gekozen voor de laatste
geautoriseerde versie, dit mede gelet op de werkwijze van de (immer herschrijvende)
Hermans; de achterin deel 1 op toegankelijke wijze gedocumenteerde ontstaansen publicatiegeschiedenisen van Conserve en De tranen der acacia's (bescheiden
gezet uit een net wat kleiner lettertje dan de romanteksten) laten al het nodige zien
van Hermans' herschrijfijver, gelukkig zonder onnodig diep op details in te gaan. De
nadere feiten en feitjes waarop een en ander gebaseerd is, staan zakelijk op de
website.
Wat deze editie ook aantrekkelijk maakt, is het uiterst secure en ingetogen
editiewerk. Met behulp van allerlei moderne middelen (microverfilming, digitalisering,
codering) is de tekstgegeschiedenis van elke roman gereconstrueerd en zijn de
verschillende versies gecollationeerd en de collaties gesystematiseerd. En na
definiteve bepaling van de basistekst en zuivering van die tekst van alle fouten,
hebben de editeurs hun handen er als het ware van afgetrokken. Het papieren
product van al dit digitale editiewerk is uiterst ingetogen. Ze hebben niet herspeld,
ze hebben geen interpunctie toegevoegd, ze hebben geen interpunctie- en
spellinginconsistenties van Hermans weggewerkt, ze hebben geen annotaties
toegevoegd; ze hebben zeer straight de geautoriseerde, gezuiverde tekst
weergegeven. De tekst is niet mooier gemaakt dan Hermans haar in feite uiteindelijk
heeft afgeleverd. Petje af.
Het eerste deel van Hermans' Volledige werken is absoluut niet zoals Vestdijk
over Conserve schreef: ‘Een boeiend,
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maar vrij zwak debuut’, integendeel: het is een zeer boeiend opgezette en zeer sterk
uitgevoerde editie, die doet reikhalzen zowel naar de rest van deze volledige
Hermans op papier, als naar de achtergrondinformatie op het internet, als ook naar
andere edities van het Huygens Instituut, dat aantoont ook, misschien wel: juist met
inzet van nieuwe media en programmatuur mooie, intelligente edities te kunnen
maken.
Fabian R.W. Stolk

Joost Zwagerman (samenstelling), De Nederlandse en Vlaamse literatuur
vanaf 1880 in 250 verhalen. Amsterdam (Prometheus) 2005. 1600 blz.
Joost Zwagerman heeft een bloemlezing van korte verhalen samengesteld die
letterlijk vuistdik is. Het gevaarte telt 1570 dichtbedrukte bladzijden, gevuld met
verhalen uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880. Voor een bloemlezing
is dit een enorme omvang: als we een gemiddelde roman op 90.000 woorden stellen,
bevat de bloemlezing ruim tien romans. En dat wat zich tussen de kaft bevindt, is
een keuze. Zwagerman zal dus het veelvoud van deze tekst onder ogen hebben
gehad.
Wat is deze bloemlezing waard, bijvoorbeeld voor het universitaire onderwijs in
de moderne letterkunde? En hoe is de samensteller te werk gegaan?
De samensteller heeft een ‘Inleiding’ geschreven, waarin hij zijn liefde voor het
korte verhaal belijdt, een aantal ideeën over het genre presenteert en zijn keuze
globaal toelicht. Ik stip de belangrijkste punten aan.
Als criterium voor zijn keuze geeft Zwagerman dat een verhaal hem ‘bij de lurven’
moet pakken. Zwagerman zet het korte verhaal af tegen de roman. Waar de roman
‘vanwege de grote greep’ het gevaar in zich draagt van ‘bombast, megalomanie,
zelfoverschatting en galm’, moet het korte verhaal vanwege het kleine bestek subtiel
te werk gaan. (Zwagerman vermeldt niet dat het korte verhaal op zijn beurt het
gevaar in zich bergt van oppervlakkigheid.) In Nederland en Vlaanderen eert men
het korte verhaal niet, in tegenstelling tot Amerika, Frankrijk, en Rusland, aldus
Zwagerman. Waar bij ons regelmatig een apologie van de roman, het gedicht, het
essay of de polemiek te beluisteren is, hoort men hier nooit eens een ‘in Defense
of the short Story’. Het korte verhaal wordt bij ons beschouwd als een afgeleide van
of vingeroefening voor het ‘grote werk’, de roman, terwijl Zwagerman juist meent
dat beroemde romanciers als Couperus en Blaman hun toppen bereikten in het
korte verhaal. Hij voert zelfs autoriteiten op (Fens, Brandt Corstius) voor de stelling
dat ook auteurs als Hermans, Bordewijk en Mulisch het beste hebben gepresteerd
in hun verhalenbundels.
Met een beroep op verschillende buitenlandse ‘critics’ presenteert Zwagerman
enkele ideeën over het genre - een ‘theorie’ zou een veel te zwaar woord zijn. Hij
geeft vijf generieke verschillen tussen de roman en het korte verhaal. De roman
moet het hebben van cumulatie, het verhaal van de weglating, waardoor het een
actievere lezer vergt.
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De roman geeft een ‘kaart van het menselijke bestaan’ (M. Kundera), het verhaal
biedt weliswaar een flinter van zo'n kaart maar dwingt de lezer door middel van
‘open plekken’ tot actievere invulling. Bij de roman is de identificatie met het
hoofdpersonage belangrijk, bij het verhaal is dit veel minder het geval. Meer dan
de roman is het verhaal een ‘vrijhaven voor loners’: verwarde of verdoolde zielen
wier belevenissen veelal worden gepresenteerd door een onbetrouwbare verteller,
en in plaats van zich te identificeren met het hoofdpersonage van het korte verhaal
wordt de lezer gedwongen tot een proces van onderzoek en afweging. En tenslotte:
bij verhalen permitteren auteurs zich veel meer vormvrijheid dan bij romans, met
als gevolg dat verhalen dichtbij poëzie staan. Bij dit laatste punt volgt Zwagerman
Harold Bloom, die twee polen onderscheidt in het genre van het korte verhaal: het
plotloze verhaal, dat vooral referentieel is (met Tsjechov als boegbeeld) en het
verhaal als taalbouwsel met veeleer associatieve verbanden (met Borges als
boegbeeld).
Zo losjes als Zwagerman deze ideeën presenteert - en zo summier als hij ze
illustreert - maken ze geen overtuigende indruk. Tegen elk ervan valt wel wat in te
brengen, met uitzondering van de laatstgenoemde: in verhalen experimenteren
auteurs vaker.
Overtuigender is Zwagerman wanneer hij stelt dat de ontwikkeling van het moderne
literaire proza in Nederland en Vlaanderen weerspiegeld wordt in de korte verhalen
uit de periode na 1880. Werd het korte verhaal ten tijde van het naturalisme een
autonoom genre, tijdens het modernisme drong de tumultueus veranderende wereld
het verhaal binnen, terwijl het tegelijkertijd als literaire vorm op drift raakte. Na de
oorlog wisselen perioden waarin de metafictie domineerde, af met perioden waarin
het onvervalste realisme de overhand had. In de laatste decennia, aldus Zwagerman,
geeft het korte verhaal het beste van twee werelden: een evenwicht tussen
experiment en traditie, metafictie en realisme. Zwagerman meent dat Blooms
onderscheid tussen het Tsjechoviaanse en het Borgesiaanse verhaal de laatste
decennia praktisch verdwenen is. Logisch is dan ook dat hij meent dat ‘het
postmodernisme geen beslissende invloed op het korte verhaal [heeft] uitgeoefend’,
waarbij hij zich baseert op Gerrit Krols karakteristiek van het postmoderne verhaal:
simultaneïteit in plaats van causaliteit. Verhalen van dit type zijn in de bloemlezing
vertegenwoordigd, met Polet, Hertmans en Oosterhoff.
Omvang (maximaal 10.000 woorden) heeft Zwagerman beperkt. Onder meer
Elsschot, maar ook columnisten vielen daardoor af, waarbij de bloemlezer overigens
een elegante uitzondering maakt voor Carmiggelt. Zwagerman besluit zijn inleiding
met een geestige apologie van het genre.
Dit is de inleiding, het geheel van uitgangspunten. De 250 verhalen die dan volgen
zijn de praktische uitwerking daarvan. Vergelijkt men beide, dan vallen een paar
dingen op. In de eerste plaats de grote diversiteit van de auteurs die Zwagerman
geselecteerd heeft. Van Cyriel Buysse tot Godfried Bomans, van Anton Coolen tot
Gerrit Krol, van Bertus
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Aafjes tot Arnon Grunberg. Het is moeilijk voorstelbaar dat Zwagerman door al deze
zeer verscheiden verhalen ‘bij de lurven’ is gepakt. Het lijkt er veeleer op dat hij
niemand heeft willen overslaan, die zich in het genre ooit, en hoe dan ook,
geprofileerd heeft. Verder valt op dat hij compleet heeft willen zijn, in die zin dat hij
niet alleen veel en verscheiden auteurs, maar ook nogal onbekende auteurs een
plaats heeft gegeven. Ik moet bekennen dat ik van een aantal auteurs zelfs nog
nooit gehoord had (F. van den Bosch, J. van der Walle, Jacob Vredenbregt
bijvoorbeeld). Tenslotte valt op dat ondanks de diversiteit en de compleetheid tóch
het canonieke beeld van de moderne Nederlandse en Vlaamse literatuur wordt
bevestigd. Dit laatste gebeurt door de frequentie. Als we op een rijtje zetten wie met
drie verhalen, het maximum, vertegenwoordigd is, krijgen we een bekend beeld
(Couperus, Nescio, Bordewijk, Vestdijk, Hermans, Hotz en Biesheuvel, maar óók
Belcampo). Het rijtje van wie met twee verhalen vertegenwoordigd is, is veel langer,
maar bevestigt tevens de canon. (Emants, Buysse, Van Schendel, Thijssen, Van
Ostaijen, Walschap, Blaman, Alberts, Daisne, Koolhaas, Brakman, Reve, Wolkers,
Mulisch, Campert enz., maar toch óók weer: Bomans en Van Maanen.)
Toch zou ik niet graag willen suggereren dat de bloemlezing kleurloos is of gebrek
aan avontuurlijkheid vertoont. Integendeel: het wonderlijke is dat deze bloemlezing
een waar literair-historisch monument is geworden en dat niet goed valt uit te maken
of die kwaliteit ontstaat ondanks of dankzij het feit dat zij divers, compleet en min
of meer canoniek is. Twee factoren maken de - op zichzelf niet spectaculaire of
polemische - selectie toch weer spannend. Ten eerste de vraag welke verhalen van
de canonieke auteurs zijn gekozen (de meeste van hen hebben er nogal wat
geschreven) en ten tweede het gegeven dat de bloemlezing vanzelf minder
voorspelbaar wordt naarmate zij vordert. Dit geldt temeer omdat 1000 van de 1500
bladzijden verhalen van na 1945 bevatten en de laatste decennia met evenveel
bladzijden vertegenwoordigd zijn als de hele periode 1880-1940. Het is daardoor
een bijzonder doolhof geworden, zó breed opgezet dat je je blijft verbazen over wat
je na elke hoek weer te zien krijgt: steeds een andere wereld, een ander register,
een andere vorm. Zwagerman heeft gelijk: de korte slag van het verhaal heeft iets
poëtisch, en dat wordt duidelijk doordat je gedwongen wordt in korte tijd een enorm
aantal diverse en divers ingeklede literaire werelden te doorlopen. Je bent nog niet
binnen of je staat al haast weer buiten. Tweehonderdvijftig maal wordt de afrondende
beweging van een slotalinea gevolgd door de onbestemdheid van de alinea waarmee
de wereld van een nieuw verhaal zich opent.
Het meest divers en compleet is Zwagerman in de periode na 1945 en het meest
vernieuwend is hij doordat hij veel plaats inruimt, en dus een stevig beeld neerzet,
van het verhaal in de laatste decennia. Zoals zoveel schrijvers betoont hij zich
gereserveerd tegenover de term postmodernisme: die riekt blijkbaar nog steeds
naar jargon. Zwagerman heeft een opvatting van postmodernis-
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me die wat aan de ‘high brow’-kant is. Volgens sommigen verwijst de term
postmodernisme namelijk óók naar de werkelijkheid van de consumptiemaatschappij,
waarin de vertrouwde hiërarchieën uit de moderne tijd gerelativeerd zijn, zowel
hiërarchieën in de werkelijkheid (man-vrouw, geloof-verlichting,
volwassene-adolescent, kunstenaar-burger) als in de verbeelding van die
werkelijkheid (literatuur-vermaak, pornografie-transcendentie, ernst-pastiche).
Zwagersmans keuze uit de verhalen van de laatste decennia biedt zowel verhalen
die de sfeer van de postmoderne werkelijkheid op relatief conventionele wijze
beschrijven (Lanoye, Grunberg, Uphoff, Benali), als verhalen die deze sfeer literair
belichamen (Polet, Krol, Brakman, Hertmans, Oosterhoff). Maar verhalen van het
eerste type zijn bij Zwagerman veruit in de meerderheid. De vraag is of dit komt
doordat Zwagerman representatief wil zijn dan wel doordat hij hiermee zijn voorkeur
duidelijk maakt. Ik vermoed het laatste.
Als we de term postmodernisme breed opvatten, dan relativeren de laatste
vierhonderd bladzijden van de bloemlezing, dunkt mij, Zwagermans woorden uit de
inleiding dat ‘het postmodernisme geen beslissende invloed op het korte verhaal
[heeft] uitgeoefend.’ Gezien zijn selectie kan men dan ook beweren dat het korte
verhaal van de laatste decennia de uitersten van het postmodernisme (de ‘high
brow’ van het rigoureuze taalbouwsel tegenover de ‘low brow’ van de radicale literaire
popart) heeft geabsorbeerd, en er iets is ontstaan ten opzichte waarvan termen als
‘ander proza’ en ‘realistisch proza’ historisch zijn geworden.
Voor het universitaire onderwijs is de bloemlezing een waar geschenk. Laat alle
eerstejaars Nederlands deze pil meteen aanschaffen. Behalve veel leesplezier
krijgen ze een beeld van de canon, een waaier van zeer verscheiden auteurs en
een idee van de wisseling van conventies in fictie. De ‘korte slag’ kan wellicht
didactische wonderen verrichten. Want een begrip als ‘conventie’ mag dan abstract
klinken, het krijgt haast tastbare betekenis voor wie binnen één avond twintig keer
de wikkel van een literaire wereld moet ontsluiten, zeker bij deze bloemlezing die
hermetische en zeer toegankelijke verhalen bevat, en alles wat daartussen zit. Leren
om in de diepte te lezen is onontbeerlijk, maar in de breedte lezen is dat niet minder.
Wilbert Smulders
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[2006/3]
Het buitenland bekeken
Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen (1900-2000)
Els Andringa, Sophie Levie, Mathijs Sanders (themaredactie)
1.
Literatuurgeschiedschrijving staat de laatste jaren weer hoog op de agenda van de
letterkundige neerlandistiek. Een belangrijke oorzaak van deze opleving is het in
1997 door de Nederlandse Taalunie geïnitieerde project dat zal resulteren in een
nieuwe geschiedenis van de Nederlandse literatuur, die tussen 2006 en 2010 in
acht delen, aangevuld met een algemene verantwoording, verschijnt. In de
gedachtewisseling, zoals die wordt gevoerd in vaktijdschriften, tijdens symposia en
in openbare colleges, keren enkele discussiethema's regelmatig terug: de
methodische aanpak en de wenselijkheid en mogelijkheid van methodologische
diversiteit, de relaties tussen de Nederlandse en de Vlaamse literatuur en tussen
de Nederlandse literatuur en de literatuur uit de (voormalige) kolonieën, de status
van de canon, processen van beeld- en canonvorming en de mogelijkheden van
1
cultuurhistorische contextualisering.
Wat in de discussies opmerkelijk genoeg nauwelijks aan de orde komt, is de vraag
of en zo ja hoe de presentie en receptie van buitenlandse literatuur binnen het
Nederlandse taalgebied in de literatuurgeschiedenis gestalte zou moeten krijgen.
Wie recente handboeken over de twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur leest,
kan gemakkelijk de indruk krijgen dat deze literatuur een keurig drooggelegd en
ingepolderd gebied is, een literatuur waarvan de historische dynamiek vooral door
autochtone ontwikkelingen werd bepaald. Van de aandacht die Nederlandse
schrijvers, critici, uitgevers, vertalers, bloemlezers, schoolboekauteurs en
bemiddelaars schonken aan de literatuur uit ons omringende landen, is in deze
handboeken opmerkelijk weinig terug te vinden. In het nawoord van zijn in 1990
verschenen Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1885-1985 sprak Ton
Anbeek de wens uit dat het onderzoek naar de geschiedenis van de moderne
Nederlandse literatuur die literatuur in een Europese context zou plaatsen. Het is
veelzeggend dat Anbeek deze wens negen jaar later, in de herziene editie van zijn
boek, woordelijk moest
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herhalen. Wel is de afgelopen decennia in dissertaties en deelstudies onderzoek
verricht naar de receptie van afzonderlijke buitenlandse auteurs (Baudelaire,
Maeterlinck, Verlaine, Proust, Kafka) en stromingen (naturalisme, postmodernisme),
maar tot op heden ontbreekt een studie waarin op systematische wijze voor een
langere periode wordt onderzocht hoe buitenlandse literatuur in het Nederlandse
literaire systeem functioneerde en hoe de Nederlandse literaire ontwikkelingen en
debatten met die uit het buitenland verweven waren.
Zowel Anbeek als het auteurscollectief in Twee eeuwen literatuurgeschiedenis
maken in hun beschrijving van de Nederlandse literatuur van voor de tweede
wereldoorlog gebruik van stromingen om hun verhaal te structureren, maar besteden
geen systematische aandacht aan de receptie van buitenlandse auteurs en teksten
3
die binnen deze internationale stromingen een sleutelrol speelden. Ook in
Nederlandse literatuur, een geschiedenis wordt in enkele hoofdstukken wel verwezen
naar buitenlandse ontwikkelingen die op de Nederlandse situatie van invloed waren,
maar ook dit handboek bepaalt zich tot het schetsen van ogenschijnlijk autochtone
ontwikkelingen. In de kaleidoscoop van kleine verhalen die dit handboek biedt, is
voor wat betreft de twintigste eeuw geen enkele datum gewijd aan bijvoorbeeld een
vertaling van een buitenlandse tekst en slechts een enkele aan de presentie van
een buitenlandse auteur, terwijl ook in deze periode het overgrote deel van de in
Nederland (al dan niet in vertaling) circulerende fictie uit het buitenland afkomstig
4
was. De redactie van dit op het eerste oog vernieuwende boek, dat, zoals veelvuldig
5
is opgemerkt , toch het zo vertrouwde beeld schetst, verantwoordt deze keuze niet,
evenmin als Ruiter en Smulders in hun Literatuur en moderniteit in Nederland
6
1840-1990. Systematische aandacht voor de verwevenheid van de Nederlandse
en buitenlandse literatuur, bijvoorbeeld in de vorm van onderzoek naar
receptiepatronen en vertalingen, ontbreekt ook in studies waar deze aandacht
wellicht nog meer dan in de bovengenoemde handboeken op zijn plaats was
geweest. Wij denken aan een boek als Histoire de la littérature néerlandaise
(Pays-Bas et Flandre), een in 1999 bij Fayard verschenen geschiedenis van de
Nederlandstalige literatuur voor een Frans publiek, en aan de reeks Nederlandse
cultuur in Europese context, in het bijzonder aan de synthetiserende ijkpuntdelen
7
over 1650, 1800, 1900 en 1950.
‘Van oudsher is het Nederlandse taalgebied een open taalgebied, waar de instroom
van literatuur uit het buitenland, zowel oorspronkelijk als in vertaling, zeer groot is.
Niet alleen het werk van afzonderlijke schrijvers, maar ook bredere ontwikkelingen
zijn moeilijk denkbaar zonder die invloed,’ schrijft Hugo Brems in Altijd weer vogels
die nesten beginnen, het laatste deel van de nieuwe Geschiedenis van de
8
Nederlandse literatuur. Met betrekking tot de literatuur van rond de
millenniumwisseling schrijft Brems over de ‘toenemende rol van buitenlandse
literatuur in het Nederlandse taalgebied’, maar ook in dit rijke boek wordt niet getoond
hoe de Nederlandse literatuur was en is verweven met de in Nederland en
9
Vlaanderen gerecipieerde buitenlandse literatuur.
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Deze observaties roepen vragen op naar de reikwijdte van Nederlandse of
Nederlandstalige literatuur. Kunnen buitenlandse auteurs en teksten die op enigerlei
wijze functioneerden in het Nederlandse literaire veld tot de Nederlandse literatuur,
of anders: tot de literatuur in Nederland worden gerekend? Hoe betekenisvol zijn
referenties aan buitenlandse auteurs en teksten in het beschouwend proza van
Nederlandse critici? Is een vertaling van een buitenlandse tekst onderdeel van de
Nederlandstalige literatuur? Deze vragen betreffende interactiepatronen en daarmee
samenhangende convergenties en divergenties tussen de Nederlandse en
buitenlandse literatuur worden in het historiografische debat tot op heden te weinig
gesteld. Onze veronderstelling is evenwel dat de presentie van buitenlandse literatuur
het nationale literaire veld in belangrijke mate heeft gekleurd.
Met deze observaties van de stand van zaken in de literatuurgeschiedschrijving,
pleiten wij voor een meer internationaal literair-historisch onderzoeksperspectief,
waarbinnen de Nederlandse literatuur wordt gezien als deel uitmakend van een
groter geheel: de Europese literatuur, de wereldliteratuur. De eigenheid en
eigenaardigheid van de Nederlandse literatuur kunnen juist tot uitdrukking komen
wanneer voor een langere periode wordt nagegaan hoe deze literatuur is ingebed
in een internationaal kader en welke interacties er met de buitenlandse literatuur
bestonden. Sturende vraag is hoe de receptie van buitenlandse literatuur zich voltrok
in de netwerken van betrokken instanties, media en mediatoren en hoe deze
gerecipieerde literatuur het Nederlandse literaire systeem beïnvloedde.
Een opening naar een internationaal perspectief op de geschiedenis van de
Nederlandse literatuur kan volgens ons worden gemaakt door de integratie van
literatuurwetenschappelijke benaderingen. Historisch-documentair onderzoek naar
de receptie van literaire teksten in de Nederlandse kritiek brengt bijna vanzelf de
buitenlandse literatuur in beeld. Nogal wat twintigste-eeuwse literaire tijdschriften
besteedden aandacht aan buitenlandse literatuur, soms zelfs in aan afzonderlijke
literaturen gewijde recensierubrieken en door gespecialiseerde recensenten. In
vooroorlogse tijdschriften als Den gulden winckel, Groot Nederland, Boekenschouw
en Critisch bulletin werd systematische aandacht besteed aan buitenlandse literatuur.
Nederlandse schrijvers en critici hebben bovendien veelvuldig over de landsgrenzen
heen gekeken. Dat geldt zowel voor thans canonieke auteurs als Van Deyssel, Du
Perron, Van Ostaijen, Greshoff, Ter Braak, Walschap, Vestdijk en Boon als voor
heden ten dage vergeten critici als Hans van Loon, Elisabeth de Roos, Johannes
Tielrooy en Ada Geyl. Juist recensenten uit deze laatste groep, die om uiteenlopende
redenen (geslacht, geloofsovertuiging, literaire waardering, concentratie op
buitenlandse letterkunde) niet werden en worden gerekend tot de harde kern van
de literatuurkritiek, hebben in de receptie van buitenlandse literatuur een hoofdrol
gespeeld, zo blijkt uit de bijdragen over de entree en ontvangst van Woolf, Valéry
en Gide. Uit het werk van de romanist Tielrooy blijkt bovendien dat de grenzen
tussen de Nederlandse en de buitenlandse literatuur vaak zwak gemarkeerd waren:
Tielrooy - door Du Perron afgedaan als een ‘wijze-o-zoo wijze-Polderlandsche aarts-
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lul’ en vervolgens weggeschreven uit de geschiedenis - recenseerde gedurende
vele jaren Franse literatuur in Nederlandse tijdschriften en weekbladen, introduceerde
de eigentijdse Nederlandse literatuur bij een Frans publiek en was als intermediair
actief in zowel het Nederlandse als het Franse veld, waartussen hij regelmatig op
en neer pendelde, publicerend in zowel De stem, Critisch bulletin en De groene
10
Amsterdammer als in de Nouvelle Revue Française onder Jean Paulhan in 1925.
Wie de tijdschriften en recensenten bestudeert, kan waarnemen hoe buitenlandse
auteurs en teksten verweven raken in het Nederlandse literaire en poëticale discours.
Zo wordt in de studie van Jacqueline Bel nog eens duidelijk in welke mate auteurs
als Zola, Maeterlinck, Tolstoj en Ibsen het Nederlandse literaire debat over het proza
11
rond 1900 stuurden. Frans Ruiter liet in zijn studie over de receptie van het
Amerikaanse postmodernisme in Duitsland en Nederland zien hoezeer de presentie
van Amerikaanse teksten een deel van de Nederlandse literatuurkritiek heeft
12
gekleurd. Naast het receptie-onderzoek biedt de comparatistiek een opening naar
een meer internationale oriëntatie. In hun canonieke studie Het modernisme in de
Europese letterkunde lieten Fokkema en Ibsch zien hoe land- en
taalgrensoverschrijdende literatuurgeschiedschrijving een deel van de Nederlandse
literatuur in een Europese context kan plaatsen, waardoor schrijvers als Ter Braak,
Du Perron, Van Bruggen, Vestdijk en Nijhoff gaan functioneren in eenzelfde
internationale ruimte als hun tijdgenoten Joyce, Mann, Proust, Woolf, Gide, Larbaud,
13
Eliot en Musil. Naast en in samenhang met het receptie-onderzoek en de
comparatistiek levert de vertaalwetenschap, die zich immers ook buigt over vormen
van productieve receptie en waarbinnen onderzoek wordt verricht naar de
14
internationale transmissie van teksten, belangrijke inzichten.
De drie genoemde perspectieven hangen nauw samen met een breed
onderzoeksveld dat de laatste jaren sterk in opkomst is en waarbinnen interpretatief
tekstonderzoek wordt geïntegreerd met de bestudering van de infrastructuur van
het literaire leven, begrepen als het geheel van instituties en actoren dat betrokken
is in processen van productie, distributie en receptie van literatuur en van opvattingen
over literatuur. Het onderzoek naar tijdschriften, uitgevers en bemiddelaars dat de
laatste jaren tot bloei is gekomen, is een direct gevolg van deze institutional turn.
Daarin wordt ook het strategisch handelen van personen in wat wel het literaire veld
15
wordt genoemd, verdisconteerd. Wanneer dit onderzoek wordt uitgevoerd met
speciale aandacht voor de receptie van buitenlandse literatuur, kan naar onze
mening de internationale dynamiek van de Nederlandse literatuur van de twintigste
eeuw zichtbaar worden gemaakt. Dat een dergelijke aanpak ook bij internationale
ontwikkelingen aansluit blijkt bijvoorbeeld uit het groots opgezette project The
Reception of British and Irish Authors in Europe dat onder leiding van Elinor Shaffer
16
wordt uitgevoerd door een brede, internationale onderzoeksgroep.
Gemotiveerd door de bovenstaande overwegingen hebben enkele letterkundigen
en literatuurwetenschappers van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit
Nijmegen gezamenlijk het systematische onderzoek naar de receptie van
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buitenlandse auteurs in Nederland ter hand genomen. In dit themanummer van
Nederlandse letterkunde doen zij verslag van hun eerste bevindingen. Voor deze
gelegenheid heeft iedere onderzoeker het receptieprofiel van één buitenlandse
auteur bestudeerd met bijzondere aandacht voor de entree van deze auteur in het
Nederlandse literaire polysysteem en voor de functies die de auteur vervulde in de
repertoires van de recipiënten. De Vlaamse receptie van deze auteurs blijft hier nog
grotendeels buiten beschouwing, maar zal in een later stadium in het onderzoek
betrokken worden, want een vergelijkende analyse van de receptie van deze auteurs
in Nederland en Vlaanderen levert stellig interessante inzichten op over de
17
verhoudingen tussen beide literaturen. Met opzet is gekozen voor auteurs van
verschillende nationaliteiten wier receptie verschillende aspecten van het
Nederlandse literaire polysysteem doet oplichten: Arthur Schnitzler, André Gide,
Paul Valéry, Virginia Woolf en Jorge Luis Borges.
De opzet van de bijdragen en van dit themanummer is uiteraard niet
encyclopedisch, maar tentatief en sonderend. In de verzamelde bijdragen tekenen
zich wellicht de contouren af van een literatuurgeschiedenis waarin een hoofdrol is
weggelegd voor buitenlandse auteurs en de mate waarin en wijze waarop zij in
Nederland functioneerden. Om vergelijking van onderzoeksresultaten mogelijk te
maken werken de zes contribuanten aan dit nummer vanuit een gedeeld theoretisch
kader.

2.
In de literatuurwetenschap zijn sinds het Russisch Formalisme aanzetten gegeven
voor een receptietheorie. In de jaren twintig van de afgelopen eeuw probeerde Jurij
Tynjanov de veranderingen in de literaire productie te verklaren uit vernieuwende
18
reacties op geconventionaliseerde vormen. Hij liet zien hoe verzadigingseffecten
en verzet tegen het artistieke establishment leidden tot impulsen om gevestigde
conventies en standaards te doorbreken. Tynjanov keek daarbij strikt naar wat hij
noemde literaire reeksen in de tijd en gaf voorbeelden van hoe genre- en
stijlconventies evolueerden. Zijn werk werd onder anderen opgepakt door de
Tsjechische structuralisten Jan Mukařovský en Felix Vodička. Zij keken echter over
de grenzen van de interne dynamiek binnen literaire reeksen heen en trachtten in
ruimere zin verband te leggen tussen veranderingen in de maatschappij en
veranderingen in wat we samenvattend artistieke ‘smaak’ kunnen noemen.
Mukařovský argumenteerde dat het zogenaamde ‘esthetische’ de morfologie van
19
de samenleving en veranderingen daarin reflecteert. Hij richtte zich vooral op
verschuivingen in artistieke functies, normen, en waarden, die hij onderling in
wisselende hiërarchische relaties verbonden zag en keerde zich tegen de aanname
van objectieve en vastgelegde maatstaven. Zo betoogde hij dat een werk waarbij
in de ene periode een religieuze functie domineert in een andere tijd of voor een
andere sociale groep in eerste instantie een esthetische functie kan hebben. Of ook
kan een werk dat

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

202
door de ene groep voornamelijk op esthetische gronden beoordeeld wordt door een
andere groep ethisch tegen het licht worden gehouden. Mukařovský was ervan
overtuigd dat literaire functies, normen en waarden zich manifesteren in verschillen
en verschuivingen en daarom per definitie een proceskarakter hebben. Daarbij
beschouwde hij de connectie van het esthetische en het sociale uitdrukkelijk als
een aanvulling op de ideeën van Tynjanov:
Der ästhetische Wert ist also ein Prozess, dessen Verlauf einerseits durch
die immanente Entwicklung der Struktur selbst bestimmt wird (vgl. die
aktuelle Tradition, vor deren Hintergrund jedes Werk gewertet wird),
andererseits durch die Bewegung und die Verschiebungen der Struktur
20
des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Zijn landsman Vodička was de eerste die het receptieonderzoek expliciet als
21
essentiële taak voor de literatuurgeschiedschrijving benoemde. Hij formuleerde
het onderzoek naar de carrières van werken en oeuvres in het licht van veranderende
esthetische normen en waarden als een centrale opdracht. Daarbij onderscheidde
hij de reconstructie van processen van evaluatie door kritiek en publiek, het traceren
van de verschillende ‘concretisaties’ van werken, zoals interpretaties, vertalingen
en transformaties, en onderzoek naar de invloed van werken op de literaire en
niet-literaire entourage. Evenals Mukařovský bezag Vodička literaire veranderingen
en ontwikkelingen enerzijds in het licht van een interne dynamiek binnen de artistieke
productie en receptie, en anderzijds als gevolg van sociale, politieke of economische
bewegingen en verschuivingen in de maatschappij. Deze twee complementaire
inzichten zijn vervolgens weer terug te vinden in theorieën uit de late jaren zestig
en begin jaren zeventig. In de Duitse receptie-esthetica zien we in het werk van
22
Hans-Robert Jauss de eerste factor terug in diens begrip van de
verwachtingshorizon, de op verworven culturele kennis en conventies berustende
verwachtingen die de reacties op nieuwe productie sturen. De tweede factor is,
hoewel verweven in zijn complexe betoog, minder duidelijk geëxpliciteerd en raakt
op de achtergrond bij de, dus ook door Vodička reeds geopperde omgekeerde
veronderstelling dat een werk of oeuvre op de sociale omgeving invloed kan
uitoefenen, bijvoorbeeld op het maatschappelijke of ethische denken. Daarin verraadt
zich het sterk werkgerichte denken dat de receptie-esthetici eigen was en dat ook
doorschemert in de focus op de esthetische functies en waarden bij de Tsjechische
voorgangers, ook al onderkende met name Mukařovský het belang van
niet-esthetische zoals religieuze, didactische, ideologische of kritische functies van
kunst.
Het centraal stellen van het esthetische en de kunstwerken zelf kwam echter op
losse schroeven te staan in de sociologische benadering van Pierre Bourdieu, die
liet zien hoe kunst en literatuur afhankelijk zijn van of zelfs instrument zijn voor
23
sociale krachten als sociaal prestige, macht en onderscheidingsdrang. Bourdieus
veldtheorie draagt de sporen van het structuralisme in het streven literatuur te
beschouwen
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in een dynamisch systeem van actoren, instituties en sociaal-culturele factoren,
maar legt de nadruk op sociale krachten die niet specifiek zijn voor het
literair-culturele veld en in principe in alle sectoren van de maatschappij werkzaam
zijn. Een recent werk dat deze gedachten vruchtbaar maakt voor de processen van
transfer door vertaling is van Pascale Casanova (2004). Zij stelt dat vertalen en
vertaald worden in sterke mate bijdragen aan het besef van culturele acceptatie en
bevestiging van een nationale literatuur. Zij laat daarbij zien dat er binnen de
internationale ruimte verschillende mechanismen bij de zogenaamde ‘kleine’ en
‘grote’ literaturen spelen.
Vergeleken met Bourdieu staat de minder bekend geworden polysysteemtheorie
van Itamar Even-Zohar weer dichter bij de Formalisten en Structuralisten; zij kent
ook aan de werken weer een centralere plaats toe. Hoewel deze theorie niet erg
uitgewerkt en in sommige opzichten niet consistent is, verschaft ze een aantal
uitgangspunten, die voor onderzoek naar de receptie van buitenlands werk in een
nationaal systeem bij uitstek relevant zijn. De polysysteemtheorie werd gelanceerd
in de jaren zeventig in het tijdschrift Poetics Today. Deze theorie werd internationaal
gezien echter overvleugeld door de andere systeemtheorieën, waarbij vooral
Bourdieus concept in de loop van de jaren tachtig over de verschillende taalgebieden
werd verspreid. In 1990 bracht hetzelfde tijdschrift de oorspronkelijke publicaties
aangevuld met andere stukken nog eens uit, waarna pogingen tot toepassing werden
ondernomen in onder meer de vertaaltheorie en de studie naar kinder- en
24
jeugdliteratuur. Vervolgens verschenen verschillende publicaties van Even-Zohar
waarin hij veranderingen en toevoegingen aanbracht. De illustraties zijn echter geen
systematische pogingen om de theorie te toetsen of in onderzoek om te zetten en
de auteur zelf heeft zijn oorspronkelijke concept eerder geschaad dan verbeterd
door voortdurende verschuivingen in de definities van zijn begrippen en de introductie
van nieuwe terminologieën. Voorwaarde voor het gebruik van deze concepten is
dus een consistente (her)definiëring die een betere aansluiting biedt op daadwerkelijk
onderzoek.
Even-Zohar ziet het domein van de literaire productie en receptie als een ‘multiple
system of various systems which intersect with each other and partly overlap, using
concurrently different options, yet functioning as one structured whole, whose
25
members are interdependent.’ De (sub)systemen worden gevormd door groepen
actoren die zich kenmerken door het gebruik van een gedeeld repertoire dat de
processen van productie, receptie en communicatie reguleert. Even-Zohar postuleert
hiërarchische relaties tussen en binnen de subsystemen en gaat ervan uit dat
voortdurende competitie leidt tot positiewisselingen in de hiërarchische structuur.
In de aanname van het competitieve element komt Even-Zohars denken in de
richting van Bourdieu, omdat het ook hier gaat om sociale factoren als het streven
naar erkenning, economisch en intellectueel succes, aanzien, invloed, of, prominent
aanwezig bij Even-Zohar, culturele groepsidentiteit. De door hem gegeven
voorbeelden illustreren dat zijn model sociale diversiteit en mobiliteit insluit. Zo heeft
hij het over kinderliteratuur als gedeeltelijk verschillend van volwassenenliteratuur,
mas-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

204
salectuur in dynamisch contrast tot ‘highbrow’ literatuur, en vertaalde literatuur in
interactie met een nationale literatuur. Toch zijn deze voorbeelden verwarrend,
omdat het enerzijds over gebruikersgroepen gaat en anderzijds over tekstgenres,
maar impliciet ook over gehanteerde waardecategorieën. De vraag is hoe deze
elementen zich tot elkaar verhouden en wat nu behoort tot de definitie van een
26
(sub)systeem en wat tot die van het repertoire.
Als we vasthouden aan het systeem als bepaald door circuits van actanten die
in hun institutionele en niet-institutionele rollen een gedeeld repertoire hanteren,
vereist het repertoire-begrip een nadere omschrijving. Daartoe stellen we voor om
het als mentale uitrusting van actoren te omschrijven en vervolgens de inhoud
daarvan in verschillende in elkaar grijpende componenten op te splitsen waarin ook
27
begrippen uit andere theorieën zijn onder te brengen. Ten eerste onderscheiden
we de kennis van werken en oeuvres met kenmerkende eigenschappen die als
referentiepunten in het literaire denken en doen fungeren. Hierin ligt het oude
canonbegrip in de oorspronkelijke betekenis van ‘richtsnoer’ besloten, echter niet
als verzameling teksten als zodanig, maar als kennis en representaties van teksten
die modelvoorstellingen en voorbeelden aanreiken in de hoofden van actoren en
deze in staat stellen vergelijkingen te maken. Een tweede component van het
repertoire wordt gevormd door geïnternaliseerde waarden en interesses, die ten
grondslag liggen aan selecties, categoriseringen en beoordelingen waarbij actanten
bepalen wat zij waardevol en interessant vinden. Waarden worden vooral zichtbaar
in waarderende en normerende uitspraken; zij kunnen wat literatuur betreft onder
meer esthetisch en ethisch-inhoudelijk van aard zijn, maar ook bijvoorbeeld
gerelateerd aan algemeen menselijke belangen als ‘diepere waarheid’, psychologisch
inzicht, of aan kritische of emanciperende power. Interesses zijn daarentegen
verbonden met thematiek die in een gegeven subsysteem actueel en relevant is.
Behalve door de tijden en culturen heen terugkerende thema's als liefde, dood en
struggle for life zijn dat ook tijd- en groepsgebonden interesses zoals de koude
oorlog in het spionage- en suspense-genre vóór 1989 of religieus fundamentalisme
heden ten dage. Tenslotte gaat het om strategieen en conventies die zich gevormd
hebben om bepaalde doelstellingen te bereiken en de communicatie te reguleren.
Strategieën zijn keuzes uit mogelijke handelingen met een bepaald doel voor ogen.
Heel concreet kan het bijvoorbeeld gaan om het verhinderen van bepaalde lectuur
om ideologische redenen door middel van censuurmaatregelen, of omgekeerd het
stimuleren van lectuur door reclame of propaganda, waarvoor de handelingsmodellen
deel uitmaken van het beschikbare repertoire. Conventies hebben zich in de loop
der tijd gevormd en zijn sociale spelregels die de omgang met en manieren van
kijken naar - in dit geval - literatuur reguleren. Ze zijn minder dwingend dan wetten
in termen van sancties, maar kunnen in een gemeenschap wel sterk sturend zijn.
Het kan gaan om de acceptatie of zelfs verwachting van meerduidigheid en
complexiteit van literaire werken (Schmidt 1991), maar ook om conventionele formele
en inhoudelijke patronen die het vervaardigen en herkennen van populaire genres
als soaps en love stories reguleren.
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Wanneer deelnemers aan een circuit heel bewust, dat wil zeggen ‘strategisch’
elementen uit een repertoire inzetten of zelfs creëren om zich zelf te profileren,
spreken wij van strategisch repertoire. Niet zelden positioneren critici of uitgevers
zich in het omringende literaire veld door bijvoorbeeld bepaalde literaire waarden
uit te dragen of door zich op bepaalde werken als normatief referentiekader te
beroepen. Zoals we zullen zien gebeurt dat soms juist door te verwijzen naar
buitenlandse auteurs.
De kwestie van de hiërarchische relaties die al door Mukařovský was gesignaleerd
en bij Bourdieu geëxpliciteerd werd in termen van erkenning, intellectuele macht en
prestige is bij Even-Zohar uitgedrukt in de twee complementaire begrippenparen
‘centrum en periferie’ en ‘primair en secundair repertoire’. De gedachte daarbij is
dat er zowel binnen als tussen subsystemen verschillende dominantierelaties
bestaan, waarbij het ene subsysteem door invloedrijker actoren gedragen wordt en
over een repertoire beschikt dat sterker normerend is en meer prestige heeft dan
het andere, of dat binnen een subsysteem bepaalde delen van het repertoire meer
gezichtsbepalend zijn dan andere. ‘Secundair’ zijn die elementen van een repertoire
die zich in het centrum bevinden en algemeen als standaard erkend zijn, maar
daardoor veelal ook een traditioneel en conservatief karakter hebben. ‘Primair’ zijn
vernieuwende en alternatieve, nog niet geëtableerde elementen aan de periferie
die als het ware proberen een systeem binnen te dringen en, soms door zich tegen
de secundaire af te zetten - we herkennen hier weer Tynjanov - naar het centrum
op te rukken. Het voordeel van de polysysteemtheorie is dat de polyphonie en
elasticiteit van een zich steeds ontwikkelend en veranderend systeem een centrale
plaats krijgen en grenzen niet als scherpe scheidslijnen zijn gemarkeerd. Daardoor
wordt het in principe mogelijk om te volgen hoe een werk of oeuvre geleidelijk een
of zelfs meerdere verschillende repertoires binnenkomt en mogelijk verschillende
functies en betekenissen naast- en achter elkaar gaat innemen, zoals werk van
Gide bijvoorbeeld figureerde in het esthetische, maar ook in het ethisch-politieke
debat, gevoerd door gedeeltelijk verschillende circuits.
Uit elk van de componenten van een repertoire zijn parameters voor de observatie
van receptieprocessen af te leiden. Een voorbeeld voor de manifestatie van werken
en oeuvres als referentiekader is de manier waarop auteursnamen en werken
figureren in vergelijkingen of contextualisering in werk van recensenten, essayisten
en academici. Een voorbeeld van hoe werken in een creatieve transformatie tot
referentiepunt kunnen worden is de intertextuele en transmediale verwerking in
nieuw werk. Onderliggende waarden zijn te reconstrueren uit evaluerende uitspraken
in het kritische discours van verschillende circuits, maar wellicht ook uit
reclameuitingen of tekstcategorieën als flapteksten en inleidingen. Interesses zouden
kunnen blijken uit thematische clusters in werken zelf, maar ook uit discussies en
essays in de media. Strategieën liggen bijvoorbeeld ten grondslag aan de vorming
van fondsen en de keuze van te vertalen werk door uitgevers; sporen daarvan zijn
te vinden in catalogi, fondslijsten, maar soms ook in correspondentie met auteurs.
Op
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deze manier kunnen gekozen parameters telkens delen van en verschillen tussen
repertoires en veranderingen daarin zichtbaar maken, mits voldoende representatief
materiaal voorhanden is.
Voor het onderzoek naar de receptie van buitenlandse literatuur is een centrale
vraag hoe buitenlandse werken en oeuvres doordringen in de repertoires van
nationale circuits en of en hoe zij zich vermengen met dan wel gescheiden blijven
van de nationale productie. Wanneer en op wat voor manier gaan zij bijvoorbeeld
als referentiepunten in het nationale discours fungeren? Worden zij verwerkt in
nieuwe nationale creaties? Volgens welke waardecriteria worden zij beoordeeld,
leiden zij tot herziening van de waardehiërarchie en is er daarbij verschil met de
nationale productie? Welke rol speelt het vertalen en het daarbij betrokken circuit
van vertalers en uitgevers? Welke circuits zijn het überhaupt die buitenlands werk
introduceren? Gaat de aandacht voor buitenlands werk vóór in het ontstaan van
interesses of is ze er juist een gevolg van? Als dergelijke vragen worden beantwoord
voor bepaalde werken en oeuvres, wordt niet alleen hun receptiegeschiedenis
binnen het nationale polysysteem zichtbaar, maar onthullen zich omgekeerd ook
delen van het nationale polysysteem in de manier waarop zij op buitenlands werk
reageren.

3.
In de vijf casussen die volgen worden diverse segmenten van het Nederlandse
literaire discours in de twintigste eeuw zichtbaar. De vijf buitenlandse auteurs hebben
op verschillende momenten en in verschillende lagen van het literaire veld gefungeerd
als oriëntatiepunten en als katalysatoren. In de receptie van hun werk worden lijnen
zichtbaar in de repertoires van de recipiënten. Zo zijn Gide en Valéry vooral in het
interbellum door toonaangevende critici gemobiliseerd ter legitimatie van zowel een
elitaire cultuuropvatting (Greshoff, Du Perron, Stols) als van opvattingen waarin
confessionele en ethisch-humanistische idealen domineerden (Bruning, Coster,
Tielrooy). Standpunten en polemieken met betrekking tot traditie en innovatie, ethiek
en esthetiek, individualisme en gemeenschapsidee werden vaak onderbouwd met
een beroep op buitenlandse schrijvers als Schnitzler, Gide en Valéry. In de receptie
van Virginia Woolf wordt zichtbaar hoe de discussie over gender liep in het
literair-kritische vertoog en hoe vrouwelijke auteurs als een afzonderlijke categorie
werden gedefinieerd door de mannelijke critici die het veld domineerden. Telkens
blijkt dat de Nederlandse poëticale verhoudingen onlosmakelijk verweven waren
met de uiteenlopende visies op buitenlandse schrijvers. Zo wordt de discussie over
de aard en functie van fictie vanaf de jaren zeventig in een breder perspectief
geplaatst door deze te verbinden met de receptie van het werk van Borges onder
zowel critici als literatoren in deze periode.
Via onderzoek naar de receptie van deze auteurs worden de sociale, politieke,
ethische en religieuze krachtlijnen in het Nederlandse literaire veld en vertoog be-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

207
ter waarneembaar dan wanneer men zich uitsluitend op de binnenlandse
verhoudingen concentreert. Ook blijkt dat werk van buitenlandse auteurs die op
enig moment als ijkpunt fungeerden de standpunten aanscherpte en stuurde. Een
circuit dat hier nog onbelicht blijft is dat van de exil-auteurs die zich vooral in de
jaren dertig in Nederland vestigden. Dit is een van de terreinen waar verder
28
receptie-onderzoek het beeld van het Nederlandse polysysteem kan aanvullen.
De navolgende beschouwingen zijn het resultaat van een onderzoeksproject dat
een plaats heeft binnen de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap. Els Andringa
en Ton Naaijkens zijn verbonden aan de letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht;
Sophie Levie, Maarten Steenmeijer en Mathijs Sanders aan de letterenfaculteit van
de Radboud Universiteit Nijmegen. Hun onderzoek wordt institutioneel gefaciliteerd
door respectievelijk het Utrechtse Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur
(OGC) en het Nijmeegse onderzoeksinstituut voor Historische, Literaire en Culturele
Studies (HLCS). De onderzoeksgroep werkt nauw samen met het Huygens Instituut
te Den Haag en beoogt in de toekomst samenwerking met nieuwe en reeds
bestaande internationale onderzoeksgroepen. Dankzij additionele financiering door
de beide onderzoeksinstituten kon deze aflevering van Nederlandse Letterkunde
in volle omvang verschijnen.
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Eindnoten:
1 Zie Bekkering en Gelderblom (1997) en meer recent Bel (2004) en Kloek (2005).
2 Anbeek (1990), p. 268 en Anbeek (1999), p. 266. Zie ook Ruiter (1991), p. 298.
3 Anbeek (1999) (eerste druk 1990) en Van Bork en Laan (1986). In dit laatstgenoemde handboek
zit overigens meer ‘buitenland’ dan in het boek van Anbeek.
4 Zie het essay van Enno Endt over het bezoek van Verlaine aan Nederland in 1892: Endt (1993).
Uit een bijdrage als die van Stouten (1993) over de vertaling van Sternes A Sentimental Journey
blijkt hoe een receptiehistorische benadering de internationale dimensie van de Nederlandse
literatuur kan verhelderen.
5 Zie vooral het kwartet besprekingen in De nieuwe taalgids (1993-1994) door Dorleijn, Kloek,
Smits-Veld en Mertens & Willaert.
6 Schenkeveld-Van der Dussen e.a. (red.) (1993) en Ruiter en Smulders (1996).
7 Stouten e.a. (red.) (1999). In de reeks Nederlandse cultuur in Europese context werd het
synthetiserende deel over 1900 geschreven door Bank en Van Buuren (2000). Zie ook Fokkema
en Grijzenhout (2001). Systematische aandacht voor buitenlandse literatuur besteedde Sandra
van Voorst in haar binnen dit project verschenen dissertatie: Van Voorst (1997). In de reeks
Cultuur en migratie in Nederland wordt bekeken ‘hoe de Nederlandse cultuur de laatste honderd
jaar is veranderd door de komst van migranten’. In deze reeks is ook enige verspreide aandacht
voor literatuur. Zie Buikema en Meijer (2003), citaat op p. 5.
8 Brems (2006), p. 663.
9 Idem, p. 665.
10 Over Tielrooy handelt de bijdrage van Sophie Levie in dit nummer. Over de functies van netwerken
en bemiddelaars voor tijdschriften, zie Bots & Levie (2006).
11 Bel (1993).
12 Ruiter (1991).
13 Fokkema en Ibsch (1984) en (1987).
14 Zie vooral Naaijkens (2002).
15 Dorleijn (1989) pleitte al voor de integratie van tekstanalyse, poëticastudie en onderzoek naar
‘literair-sociaal gedrag’. Deze integratieve methode lag ook aan de basis van het door NWO
geïnitieerde onderzoeksprogramma ‘De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld’.
Zie Van Rees en Dorleijn (1993) en Dorleijn en Van Rees (2006).
16 Voor informatie over dit project en een overzicht van de verschenen en te verschijnen delen,
zie www.clarehall.cam.ac.uk/rbae
17 Vlaamse critici worden wel behandeld wanneer zij in Nederlandse media over buitenlandse
auteurs publiceerden (zoals Jan van Nijlen in Groot Nederland).
18 Zie bijvoorbeeld Tynjanovs artikelen in Poetik: Ausgewählte Essays uit 1982.
19 Voor de weergave van Mukařovský voorstellen is gebruik gemaakt van de bundeling van zijn
stukken in Kapitel aus der Ästhetik uit 1974.
20 Mukařovský (1974), p. 81.
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21 Vodička (1975).
22 De ideeën van Jauss werden vooral bekend door zijn Literaturgeschichte als Provokation (1970).
Een nog altijd zinvolle kritische beschouwing van dit concept is te vinden in Kloek (1985).
23 Veel van Bourdieus ideeën over de samenhang van sociale factoren en culturele voorkeuren,
gebaseerd op en geïllustreerd met zijn cultuursociologisch onderzoek uit de jaren vijftig en zestig,
zijn beschreven in zijn magnum opus La distinction: Critique sociale du jugement uit 1979.
Artikelen die meer specifiek over literatuur gaan zijn onder meer te vinden in Bourdieu (1993);
de bundel is voorzien van een verhelderende inleiding door Randal Johnson.
24 Even-Zohar (1990a-c), Tovry (1995).
25 Even-Zohar (1990a), p. 11.
26 Voor een kritische bespreking van zowel de theorie van Schmidt als die van Even-Zohar, zie
ook Ruiter (1991).
27 Zie voor een gedetailleerde versie van dit voorstel en een uitgewerkt voorbeeld van
operationalisering Andringa (2006).
28 In Buikema en Meijer (2003) zijn enkele essays aan dit onderwerp gewijd.
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Andere zenuwen, andere verlangens
Schnitzler in de ogen van zijn Nederlandse tijdgenoten
Ton Naaijkens
Vier jaar geleden schetste de historicus Peter Gay een nieuw en intrigerend beeld
van de Europese negentiende eeuw, meer in het bijzonder van de burgerlijke
middenklasse, tot dan toe afgeschilderd als benepen, preuts en victoriaans. Gay
maakte duidelijk hoe in de negentiende eeuw, die voor hem eindigt met het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog, de kiem gelegd werd voor de moderne tijd met al haar
tegenstellingen en omwentelingen. Volgens Gay waren ‘de bezielende
omwentelingen in kunst, literatuur en filosofie die wij het modernisme noemen en
in verband brengen met de twintigste eeuw, [...] allemaal al jarenlang voor 1914
1
uitgebroed, en op talrijke plaatsen al min of meer gaande.’ In zijn betoog zijn culturele
ontwikkelingen onlosmakelijk verbonden met veranderingen op het gebied van de
moraal, de smaak, het geweld en het innerlijke leven. Deze mentaliteitshistorische
invalshoek, die eerder zoveel vruchten afwierp in de omvangrijke studie The
Bourgeois Experience: Victoria to Freud, bood hem de mogelijkheid een eenvoudige
schrijver van verhalen, romans en toneelstukken te verkiezen voor zijn ‘biografie’
2
van de victoriaanse mentaliteit. Schnitzler's Century heet de studie, waarin aan de
hand van de dagboeken en brieven van de Oostenrijkse schrijver en arts Arthur
Schnitzler (1862-1931) aangetoond wordt hoe ingrijpend eind negentiende begin
twintigste eeuw ‘onze ideeënwereld’ veranderde. Gay wijst op het belang en het
moderne van Schnitzler, die als sondeur van de nieuwe tijd een belangrijkere status
krijgt toegemeten dan hem lange tijd door literatuurhistorici was vergund. Schnitzler
geldt inmiddels als een van de markantste persoonlijkheden van de Wiener Moderne,
maar had aanvankelijk het imago van een auteur voor het boulevard- en
3
variététoneel, ook in Nederland. Opname in de canon is feitelijk pas aan de orde
sinds de ‘Schnitzler-renaissance’ die in de jaren zestig van de twintigste eeuw
4
inzette.
In alle tijden, ook nu, wordt Schnitzler niet alleen literair waargenomen, maar ook
beschouwd als katalysator van contemporaine ideeën, meer precies de ideeën op
de door Gay verkende, ethische terreinen. Daarbij moet worden aangetekend dat
Schnitzler niet gezien wordt als pleitbezorger van een bepaald gedachtegoed,
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hoezeer hij ook op maatschappelijke misstanden, zoals antisemitisme, gewezen
heeft. Hij is te veel een schrijver, die een idiosyncratisch repertoire vertegenwoordigt
dat aanstuurt op het doorgronden van individuen. Schnitzler is bijvoorbeeld vaak in
verband gebracht met Sigmund Freud, niet door de minsten overigens, zoals door
Freud zelf. Om met Gay te spreken: Schnitzler kan met recht beschouwd worden
als een expert op het gebied van de seks - als arts en als man, overigens goed
gedocumenteerd in de dagboeken -, maar hem bestempelen tot de Freud van de
fictie zou te ver voeren. Er zijn ongetwijfeld raakvlakken. Schnitzler was zowel in
zijn leven als zijn werk bezeten van seks (‘maar wel van het degelijke, burgerlijke
5
soort: ontrouw was zijn specialiteit,’ zegt Gay ), iets dat ook voor Freud gold, maar
Schnitzlers interesse werd niet omgevormd tot een model om anderen te adviseren
en te bedienen met therapie. Freud zocht beroepshalve naar afwijkingen en ‘de
kronkelwegen van de erotiek’, Schnitzler sloeg er zo nu en dan een in. Hier, in deze
receptiehistorische schets, is het van belang te zien welk gedachtegoed hij
vertegenwoordigde in de ogen van zijn lezers en zijn publiek dat de Weense wereld
van het fin-de-siècle als exotisch moet hebben beschouwd. Schnitzler blijkt in het
Nederlandse taalgebied in de eerste helft van de twintigste eeuw te zijn ingezet in
verschillende debatten, niet alleen van literaire aard. De waardering voor zijn werk
fluctueerde en hij figureerde in diverse circuits, als zegsman, die men bewonderde
of afkeurde. Deze auteur werd breed waargenomen, vooral in de jaren twintig, hij
6
werd druk vertaald en door verschillende uitgevershuizen uitgegeven. Zijn stukken
werden (en worden) vaak opgevoerd, zowel op het serieuzere toneel als aanvankelijk
in de variététheaters. Hij had een goede naam als verhalenverteller en romancier,
maar figureerde evengoed in de roddelrubrieken van de dag- en weekbladen. Hij
werd ook druk gelezen, zowel door het grote publiek als door de gezichtsbepalende
critici, die een mening over hem hadden, een mening die soms ondergeschikt was
aan het belang van de dag.
De aanwezigheid van Schnitzler in Nederland en Vlaanderen is buitengewoon
goed in kaart gebracht door Hans Roelofs in zijn dissertatie over Schnitzler en
7
Nederland in de periode 1895-1940. Deze beschrijving is aangevuld door Leopold
8
Decloedt, die de Belgische kant belichtte. Roelofs levert een gedetailleerde
beschrijving van de Nederlandse Schnitzler-receptie met aandacht voor bemiddelaars
9
en sleutelmomenten of - gebeurtenissen. Tot de bemiddelaars behoren vertalers,
uitgevers en regisseurs en een actrice met wie Schnitzler correspondeerde (Berthe
Brevée). Roelofs wijdt aparte hoofdstukken aan Schnitzlers Nederlandse tournee
in 1922, aan de ook tot het Nederlandse taalgebied doordringende schandalen rond
de Berlijnse première van het toneelstuk Reigen en het daarmee verbonden proces
(1920-1921), en aan de mediatie door uitgevers, regisseurs en vertalers, waardoor
de schrijver een plaats verwierf in het Nederlandse polysysteem. Bijzonder
interessant is Roelofs' verwerking van Schnitzlers nalatenschap, met daarin
(ongepubliceerde) brieven met Nederlandse contacten over opvoerings- en
vertaalrechten; met name de (gedetailleerde) beschrijving van de auteursrechtelijke
situatie in de tijd dat Ne-
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derland de conventie van Bern nog niet ondertekend had - inclusief de daaruit
voortvloeiende ‘vrijheid’ van omgang met oorspronkelijk werk - is verhelderend en
10
11
uniek. Decloedt behandelt vooral Schnitzlers bezoek aan Oostende in 1888 en
zijn invloed op enkele Vlaamse schrijvers en in het bijzonder de literaire link met de
Belgische symbolist Maurice Maeterlinck. Roelofs levert verder een uitputtend
chronologisch overzicht van Nederlandse reacties op Schnitzler, aangevuld met
12
een uitgebreid register van vermeldingen. In een bijlage geeft hij bovendien een
overzicht van de buitenlandse receptie van Schnitzlers oeuvre zoals die naar voren
komt in vertalingen en nationale premières van zijn toneelstukken. Door deze opzet
krijgt de studie van Roelofs het karakter van een receptiehistorisch naslagwerk. De
data die hij levert, bieden de mogelijkheid tot vergelijking en verkenning, maar
behoeven wel verdieping en conceptualisering. Daarom blijft het nodig Schnitzler
nader te positioneren in het Nederlandse culturele veld. De impact van de vertalingen
13
blijft enigszins onderbelicht doordat ze nauwelijks als ‘event’ worden beschouwd.
In het algemeen wordt de koppeling met het culturele, morele en literaire debat
bemoeilijkt door het procédé van de opsomming dat Roelofs gekozen heeft. Lastig
is het vooral om via de consequent in het Duits vertaalde citaten van Nederlandse
bemiddelaars te achterhalen welke ‘nationale’ nuances aangebracht worden bij de
introductie van deze buitenlandse auteur. Het perspectief van de studie is met andere
woorden eerder gericht op de auteur en de positionering in de germanistische
literatuurgeschiedschrijving en minder op dat wat hij uitlokte en betekende voor de
Nederlandse cultuur- en literatuurgeschiedenis.
In het opstel ‘De schrijver is een vuilik’ gaat Roelofs, gebruik makend van het
materiaal dat hij in zijn dissertatie heeft verzameld, vanuit een vogelperspectief in
14
op de betekenis van Schnitzler in de Nederlandse literaire kritiek. Daarbij richt hij
zich op de morele ophef die Schnitzler in ons land veroorzaakte en stipt hij met
name aan hoe de katholieke receptie was in een recensieblad als Boekenschouw,
waarin lijsten van ‘vertrouwbare’ literatuur opgenomen waren en voor Schnitzler
steevast gewaarschuwd werd. Roelofs schetst daarnaast hoe begin jaren dertig in
het centrum van het Nederlandse polysysteem met name in de kringen rond het
tijdschrift Forum met Schnitzler omgegaan werd. Men kan zeggen dat de
journalistieke aandacht en het oordeel van de literaire goegemeente van belang
zijn voor de beeldvorming van de schrijver, maar relevanter dan een aantal
individuele reacties is het om in de receptie een patroon en verloop te zien. Zeker
als daarbij ook minder gecanoniseerde auteurs en niet-literaire reacties betrokken
worden, zou het eenvoudiger moeten worden een verband te leggen met het
culturele, ethische en politieke en debat zoals dat op dat moment gevoerd werd.
Op grond van het belangwekkende werk van Roelofs kan gesteld worden dat
Schnitzler tussen 1917 en 1929 op het toppunt van zijn literaire roem in het
Nederlandse taalgebied staat. Tot 1929 vinden er in Nederland zo'n zeventig
ensceneringen van eenakters en avondvullende stukken plaats. Tegelijkertijd begint
ergens in die periode het tij voor Schnitzler te keren. Deze enigszins paradoxale
vaststelling
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wordt verklaard door het feit dat de receptie van de toneelschrijver niet synchroon
verloopt met die van de verteller Schnitzler: het eerste verhaal in boekvorm verschijnt
pas in 1919 in vertaling, waarna in de loop van het daaropvolgende decennium het
leeuwendeel van de andere vertalingen verschijnt. Het eerste spoor van Schnitzler
in Nederland is een korte vermelding van de Weense première van Liebelei in het
Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant in oktober 1895. Het
stuk werd in december 1896 in Rotterdam in het Nederlands opgevoerd. De vertaling,
Minnespel, is van de hand van Frans Mijnssen, degene die als eerste mediator van
het werk in het Nederlandse taalgebied moet worden bestempeld. Voor Vlaanderen
geeft Decloedt de Antwerpse schrijver Frans Jan van Cucyk de eer in 1907 als
eerste in Vlaanderen op Schnitzler geattendeerd te hebben, op een moment dat
15
deze in Nederland al tamelijk bekend was. Van Cucyk noemt Schnitzler een jonge
schrijver van Europese allure die tot dan in Vlaanderen zo goed als onbekend was
gebleven. Decloedt noemt als nadeel van de studie van Roelofs dat de Franstalige
16
Belgische literatuur geheel onbelicht blijft. Roelofs stelt in zijn proefschrift dat ‘met
betrekking tot de appreciatie voor en de opvoeringsfrequentie van Schnitzlers
dramatisch werk (...) het Vlaamse toneel in de periode tot 1940 de Franse receptie’
17
volgt. Elema, die met een ingenieus systeem het literaire succes van Duitstalige
auteurs in Nederland van 1900 tot 1960 gemeten heeft, plaatst Schnitzler, voor hem
een vertegenwoordiger van de ‘naturalistische generatie’, hoog op de ranglijsten
van wat hij ‘Wirkungsbreite’, ‘Wirkungsdauer’ en ‘Wirkungsdichte’ noemt: als enige
Duitstalige auteur krijgt hij bij hem bijvoorbeeld een ‘werkelijk theatersucces’
18
toegedicht. Elema stelt net als Roelofs vast dat Schnitzler als toneelschrijver eerder
bekend was en als verteller pas later doordringt, maar ook op dat vlak hoog scoort:
hij plaatst hem na tellingen in de groep van Goethe, Mann en Rilke, de zogenaamde
19
‘Klassiker des Erfolgs’. Bij zijn kwalitatieve wegingen hoort de conclusies dat bij
20
het vertaalde proza vreemd genoeg Leutnant Gustl ontbreekt, en dat de
‘Wirkungskern’ (werk van een auteur dat minstens drie keer vertaald werd of minstens
drie oplagen kende) voor het toneel bestaat uit Liebelei en voor het proza uit
21
Casanova's Heimkehr.

Patroon in reacties
Op basis van Elema, Roelofs en Decloedt kan men de eerste fase in de receptie
en mediatie van het werk van Schnitzler plaatsen in de periode 1895-1906. De
eerste persreactie wordt aangetroffen in het Algemeen Handelsblad van 15 oktober
1895. Het betreft een stukje over een Weense opvoering van ‘de jonge schrijver’ in
het Burgtheater. De krantenreacties en opvoeringen nemen vervolgens toe. Schnitzler
wordt in 1896 voor het eerst opgevoerd: de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten
22
spelen Liebelei in de vertaling van Frans Mijnssen. In 1906 verschijnt de eerste
uitvoerige beschouwing door Frida von Rüden in Den Gulden Winckel. In hetzelfde

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

215
jaar neemt Eduard Verkade in zijn eerste seizoen een stuk van Schnitzler op zijn
repertoire. In deze tweede fase tot 1911 neemt Schnitzlers faam als toneelauteur
toe, zodanig dat dit in 1917 leidt tot opname van een lemma in de Winckler Prins,
23
tot eerste waarschuwingen in Boekenschouw en tot eerste besprekingen door
bekendere figuren in het Nederlandse literaire bestel: Frans Coenen in Groot
Nederland en Johan de Meester in De Gids. 1917 wordt door Roelofs het
Schnitzler-jaar genoemd, met name vanwege zijn toneelwerk en de veelbesproken
opvoering van Professor Bernhardi door Eduard Verkade (Die Haghespelers). In
diezelfde periode tot 1920 kan de eerste negatieve bespreking worden gesignaleerd,
24
en wel door Greshoff in Groot Nederland. In hetzelfde orgaan volgen prompt
besprekingen met een positievere inslag, onder meer door de verantwoordelijke
25
voor de Duitse literatuur Herman Wolf. Vanaf 1920 tot 1925 is een spectaculaire
toename van vertalingen van Schnitzlers proza te constateren, te beginnen met
Casanova's terugkeer. Er volgen steeds meer recensies, het toneel wordt indringend
besproken door onder meer Top Naeff. In 1922 bezoekt Schnitzler Nederland en
er ontspint zich een stevige discussie rond zijn werk, soms geconcentreerd rond
het beruchte Reigen, waarvan in 1923 een vertaling gepubliceerd wordt van de
hand van Jo van Ammers-Küller. In de periode tot aan Schnitzlers dood, in de fase
van 1925 tot 1931 verschijnen nog meer vertalingen en neemt met het succes ook
de kritiek toe. De kritiek komt vanuit het hart van het literaire systeem, waarbij de
stellingnames van Ter Braak, Binnendijk en Marsman opvallen. Nog steeds keurt
Boekenschouw Schnitzlers werk en levensbeschouwing af. De breedte van de
receptie van Schnitzler is ook af te lezen aan de ontvangst van Therese, kroniek
van een vrouwenleven, die getuige Roelofs in verschillende circuits plaatsvindt, in
provinciale bladen, Indische kranten en ook bijvoorbeelden in een blad als Het Rijk
26
der Vrouw. Op dat moment is Schnitzler dusdanig bekend geworden dat alles wat
van hem verschijnt besproken en gewogen wordt. Als Schnitzler in 1931 overlijdt is
de discussie met name in de kringen van Forum echter van die aard dat de
Oostenrijker als passé geldt. Hij wordt in de periode tot 1940 nog wel genoemd als
schrijver, soms als Joods auteur, expliciet ook als verbrande schrijver, maar dat is
op een moment dat de op het oog definitieve afrekening met hem gemaakt is. In de
Nederlandse dagbladpers in de periode 1930-1940 wordt Schnitzler nog nauwelijks
27
genoemd, alleen in Het Volk is er nog enige aandacht voor hem.
Op grond van het bovenstaande patroon van reacties concentreer ik me in het
vervolg van dit artikel op de reacties op Schnitzlers proza, waarbij ik me laat leiden
door een specifiekere lijst van gepubliceerde vertalingen van zijn werk. Daarbij
beperk ik mij tot Nederland en tot de jaren 1917-1931. Ik laat de
opvoeringsgeschiedenis buiten beschouwing en richt me meer precies op twee
gebeurtenissen: het verschijnen van de eerste prozavertaling in boekvorm,
Casanova's terugkeer, in 1920, en de waterscheiding in waardering rond het
verschijnen van Else, wederom in de vertaling van Alice van Nahuys, in 1926.
Derhalve blijft een uitgebreidere studie van de vertaalgeschiedenis van Schnitzler
nodig, met name waar het de koppeling aan
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de ontwikkeling van vertaalopvattingen in de onderhavige periode betreft, en zeker
waar het gaat om de institutionele context.

28

Lijst van in druk verschenen Schnitzlervertalingen tot 1940

1904 De Triomfdag [= Der Ehrentag, 1898]. Vert. M.v.O. [volgens Roelofs
wellicht Minny van Ollefen], in: Het Vaderland, 26-27 juni.
1905 De vrouw van den wijze [= Die Frau des Weisen, 1898]. Vert. M.v.O.
[volgens Roelofs wellicht Minny van Ollefen] In: Het Vaderland, 2 september.
1908 Opgang [Der Weg ins Freie, 1908]. Vert. anon., in: Het Vaderland [volgens
Roelofs tussen 24 oktober en 12 december].
1912 Minne-spel [= Liebelei, 1895]. Vert. Frans Mijnssen. Amsterdam:
Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur (Tooneelbibliotheek).
1914 De eenzame weg [= Der einsame Weg, 1904]. Vert. Frans Mijnssen.
Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur
(Tooneelbibliotheek).
1919 Anatole. Mondain minnespel [= Anatol, 1896]. Vert. J. Clant van der Mijll
Piepers Amsterdam: Meulenhoff.
1919 Sterven [= Sterben, 1895]. Vert. anon., in: Het Vaderland [volgens Roelofs
tussen 20 augustus en 15 september].
1919 Mevrouw Bertha Garlan [Frau Bertha Garlan, 1901]. Vert. J. van der
Niepoort. Amsterdam: Meulenhoff (Meulenhoff's boeken van groote schrijvers).
1920 De blinde Geronimo en zijn broeder [= Der blinde Geronimo und sein
Bruder, 1905]. Vert. N. Hovens Greve-Peck, in: Leven en werken 5, H. 1, pp.
67-75 en H. 2, pp. 81-97.
1920 Casanova's terugkeer [= Casanova's Heimfahrt, 1918]. Vert. Alice van
2

3

Nahuys. Inleiding Johan de Meester. Amsterdam: Querido. 1923 , 1927 .
1921 Een afscheid [= Ein Abschied, 1898], Vert. Alice van Nahuys, in: Morks
Magazijn 23, pp. 7-17.
1923 Baddokter Graesler [= Doktor Gräsler, Badearzt, 1917], Vert. Alice van
Nahuys. Amsterdam: Em. Querido.
1923 Rondedans [= Reigen, 1896]. Vert. van Jo van Ammers-Küller.
Amsterdam: Johannes Müller.
1924 De dooden zwijgen [= Die Toten schweigen, 1898]. Vert Alice van Nahuys,
in: Morks Magazijn 26, pp. 399-408.
1926 Else [= Fräulein Else, 1924]. Vert. Alice van Nahuys. Amsterdam: Em.
2

Querido. Amsterdam: Wereldbibliotheek 1937 .
1926 De gezellin [= Die Gefährtin, 1899]. Vert. Alice van Nahuys, in: Morks
Magazijn 28, pp. 98-105.
1926 De eereavond [= Der Ehrentag, 1898]. Vert. Alice van Nahuys, in: Morks
Magazijn 28, pp. 630-40.
1927 Carnaval [= Traumnovelle, 1926]. Vert. Alice van Nahuys. Amsterdam:
Em. Querido.
1927 Laatste brief [= Andreas Thameyers letzter Brief, 1905]. Vert. Alice van
Nahuys, in: Morks Magazijn 29, p. 571-4.
1928 Hazard [= Spiel im Morgengrauen, 1927]. Vert. Alice van Nahuys
2

Amsterdam: Querido. Amsterdam: Wereldbibliotheek 1937 .
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1929 Therese. Kroniek van een vrouwenleven [= Therese, 1928]. Vert. Alice
2

van Nahuys Amsterdam: Em. Querido. Amsterdam: Wereldbibliotheek 1937 .
1934 Het laatste masker [= Die letzten Masken, 1902]. Vert. Berend van den
Amstel, in: Morks Magazijn 36, pp. 543-51.
1939 Oorlog of vrede? Nagelaten aanteekeningen van Arthur Schnitzler [Über
Krieg und Frieden, 1939]. Vert. anon., in: De Groene Amsterdammer, 15 juli

Mediatie door vertalers en critici
Pascale Casanova probeert in haar studie The World Republic of Letters greep te
krijgen op wat zij de literaire ruimte noemt. Ongetwijfeld is de metafoor ‘ruimte’
verwant met Bourdieu's metafoor ‘veld’, in die zin dat op de temporele as van
geschiedschrijving een ruimtelijke as geplaatst wordt, bedoeld om de contextuele
en institutionele situatie te verkennen. Casanova brengt de wereldliteratuur in kaart
en in de wereldomvattende ruimte die zij creëert, is bijgevolg ook sprake van een
permanente uitwisseling van ideeën en teksten. Daarvoor gebruikt zij de term
‘exchange’, de Franse auteur Ramuz citerend die eerder het literaire bestel
29
beschouwde als een ‘universal bank of foreign exchange and commerce’. Casanova
pleit voor het schetsen van een literaire kaart van de wereld en geeft enkele
aanzetten daartoe. Daarbij gaat zij ervan uit dat literatuur zich weliswaar plaatselijk
ontwikkelt, maar steeds voortkomt uit een samenspel van nationale en internationale
krachten. De wereld van de literatuur moet worden opgevat als ‘a composite of the
various national literary spaces, which are themselves bipolar and diffentially situated
in the world structure according to the relative attraction exerted upon them by its
30
national and international poles, respectively’.
Vertalingen spelen volgens Casanova een sleutelrol in de constructie van de
wereldkaart van de literatuur, ze zijn ‘essential elements in the unification of literary
space, assisting the diffusion of the great revolutions carried out in the center and
31
so sharing in the universal credit of the innovations they help transmit’. Uiteindelijk
worden vertalingen door haar beschouwd als ‘an essential measure of the scale
and effectiveness of consecration’ van schrijvers en de literaire vernieuwingen die
32
zij met zich meebrengen. Ook de historicus Peter Burke vraagt een plaats voor
vertalingen in de historische ruimte: ‘I should like to argue that history deserves a
large place in Translation Studies and that studies of translation deserve a large
33
place in history. Translation is actually central to cultural history.’ Burke vraagt
aandacht voor de sleutelrol van vertalers en vertalingen bij de ontmoetingen tussen
culturen, culturele stromingen en bij de uitwisseling van ideeën en kennis. ‘Translation
may be regarded as a kind of litmus paper that makes the process [of
34
decontextualization and recontextualization] unusually visible’. Burke legt sterk de
nadruk op ‘cultuurvertalers’, lees: cultuur veranderende vertalers, op sleutelfiguren
dus bij de ontmoetingen tussen culturen. Daardoor komt er een sterk accent te lig-
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gen op de ideologische, politiek-historische en religieuze impact van de overdracht
van ideeën.
Wat opvalt in de toch uitgebreid gedocumenteerde en beschreven
receptiegeschiedenis van Schnitzler is de relatieve onderbelichting van de rol van
de vertalers en ook de rol van de vrouwen, twee groepen bemiddelaars die zich niet
per definitie in het centrum van het Nederlandse literaire polysysteem bevinden.
Maar het zou onverstandig zijn het centrum - van het oorspronkelijke en het
mannelijke - weg te denken vanwege de leidende rol die representanten van dat
centrum spelen in de beeldvorming. Bovendien zijn deze representanten ook in de
historische terugblik zeer aanwezig: hun teksten zijn goed gedocumenteerd en
bestudeerd en blijven zo hun stempel op de receptie drukken. Dat is ook bij Schnitzler
35
het geval. Toch is ook van onbekendere critici het een en ander bewaard,
bijvoorbeeld in tijdschriften als Den Gulden Winckel. Dat heeft de eer in 1906 het
eerste grotere stuk over de schrijver te hebben geplaatst. Frida von Rüden, in Wenen
36
woonachtig op dat moment en iemand die ook uit het Nederlands vertaalde, schrijft
een encylopedisch artikel, dat meteen opgevat kan worden als een lofprijzing. Frau
Bertha Garlan wordt als het belangrijkste werk beschouwd van ‘een dichter, een
kunstenaar, zoowel een mijlpaal van de Oostenrijksche letterkunde als een wegwijzer,
waarnaar een groot aantal der jongeren hun koers richten (...). Hij is de dichter, die
ons leert het leven tot in zijn diepste diepten te beschouwen, die de essence in de
37
verschijnselen van zijn tijd weet vast te houden.’ Door Von Rüden wordt verder
opgemerkt dat ‘de liefde iets geheel anders is voor den man, als voor de vrouw’,
een inzicht dat steeds een rol speelt bij de aandacht die Schnitzler genoot, maar
dat bij de defintieve, poëticale plaatsbepaling eind jaren twintig bij de
Forum-redacteuren minder telde.
Het zijn in eerste instantie gezaghebbende mannen die het voortouw nemen. Het
voorspel tot de grote aandacht voor de prozaïst Schnitzler in de jaren twintig is te
illustreren aan de hand van het maandschrift Groot Nederland. Daar is ook al het
een en ander zichtbaar van de controverse die uiteindelijk zal leiden tot de (tijdelijke)
verslapping van de aandacht in de jaren dertig. Anders dan in de huidige literaire
tijdschriften werd er toentertijd ook aardig wat toneel besproken. Zo ook Minnespel
(Liebelei), in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag opgevoerd in 1913 door het
Berlijnse Schauspielhaus-Ensemble, onder meer gezien en besproken door de
latere redacteur van Groot Nederland, Frans Coenen. Coenen noemt Schnitzler
‘belangwekkend, omdat hij vorm gaf aan vragen, die op het innigst met ons huidig
38
bestaan, maar ook met alle menschenlevens, tezamen hangen’. Maar hij spreekt
ook van ‘reeds verouderd realisme, met vrij wat romantische sentimentaliteit
39
gemengd’. In 1917, als Coenen het tot redacteur van Groot Nederland gebracht
heeft, volgt wederom een toneelbespreking, dit keer van de hand van Greshoff. Hij
reageert op een opvoering van De roepstem van het leven (Der Ruf des Lebens),
die bij hem leidde ‘tot volle afkeer tegen deze valschheid-in-geschrifte en de behoefte
40
om te waarschuwen tegen deze luidruchtige gevoelszwendel’. Greshoff maakt zich
zeer kwaad, spreekt van ‘insaniteiten’ en laat zich in de kaart kijken:
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Het leven! Daar hebben in dit stuk allen de mond van vol. En wat is het
voor hen: niets dan een nacht in de armen van een blauwen huzaar.
Tuchteloosheid en geestelijke armoede, die de vrijheid aan de instincten
èn zoo nu en dan een melodramatisch gebaar: dat is het leven voor Arthur
41
Schnitzler.
Volgens Michaela Perlmann staat in dit stuk, waarin een vrouw zich openlijk bekent
tot haar erotische verlangens en daaraan te gronde gaat, overigens Schnitzlers
belangstelling voor de situatie van de onderdrukte vrouw en voor haar emancipatie
42
centraal. Interessanter dan de ergernis van Greshoff is de voetnoot die
redacteur-secretaris Coenen toevoegt aan het artikel:
De redactie van Groot Nederland, er prijs op stellend aan de medewerkers
zooveel mogelijk de vrijheid te laten hun meening te zeggen - vooral waar
die meening goed gezegd wordt - verleent gaarne plaats aan 's heeren
Greshoff's oordeel over het stuk van Arthur Schnitzler en zijn opvoering
in den Stadsschouwburg. Zij acht het echter wenschelijk, ter voorkooming
van misverstand, er op te wijzen, dat men uit het feit dier plaatsing
geenszins kan afleiden de instemming der redactie, in het algemeen of
in het bijzonder, met het uitgesproken oordeel, en zelfs uit het feit van dit
onderschrift eer het volkomen tegendeel kan onderstellen bij ten minste
43
één der redactieleden: den redacteur-secretaris.
Een jaar later wordt Schnitzlers Doktor Gräsler, Badearzt (1917) in Groot Nederland
wel positief besproken door Herman Wolf, verantwoordelijk voor het Duitse deel
van de nieuwe rubriek Buitenlandsche Literatuur. ‘Er is waarschijnlijk geen
Duitschschrijvend auteur, die op het oogenblik ten onzent zooveel gelezen en
44
gespeeld wordt als Schnitzler.’ Dat is vooral te danken aan Frans Mijnssen, zegt
Wolf, en aan succesvolle opvoeringen als die van Professor Bernhardi. Wolf is niet
zuinig met zijn woorden, spreekt in het geval van Doktor Gräsler, Badearzt van een
meesterwerk, ‘een der beste prozawerken van de Duitsche letterkunde’. Toch duurt
het tot 1923 vooraleer de Nederlandse vertaling van de roman verschijnt.

Echte aanwezigheid in proza
In 1919 verscheen een vertaling van het in 1906 door Frida von Rüden zo lovend
genoemde Frau Bertha Garlan. De vertaling van de niet zeer bekende vertaalster
Jeanne van der Niepoort wordt uitgebracht in de reeks Meulenhoff's boeken van
45
groote schrijvers. In hetzelfde jaar 1919 verscheen ook Schnitzlers Anatole in de
Meulenhoff-editie, een ‘algemeene bibliotheek’, als een ‘mondain minnespel’. Het
gaat om een zevental eenakters, die hun wereldpremière beleefden in de jaren
negentig van de negentiende eeuw. Meulenhoff probeert de schrijver duidelijk aan
de man te brengen en publiceert de cyclus in de vertaling van Jeanne Clant van
der Mijll Piepers (1842-1923), geen onbekende vertaalster, maar op dat moment
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ook niet meer een van de jongste. De meeste van haar vertalingen, veel toneelwerk,
vooral dat van Ibsen, verschenen onder haar eigen naam, maar zij publiceerde ook
literaire kritieken en eigen werk. Dit deed zij onder haar pseudoniem. ‘Holda’ was
46
ook de naam waarmee ze door haar literaire vrienden werd aangesproken. Clant
van der Mijll Piepers vertaalde vanaf ongeveer 1905, waarbij zij belang hechtte ‘aan
het verspreiden van het moderne Scandinavische gedachtegoed over
47
vrouwenemancipatie.’ Wellicht dat de uitgever probeerde op haar naam te varen,
maar blijkbaar lukte dat niet.
Het echte succes van Schnitzler-vertalingen volgde echter bij een andere uitgever,
bij Em. Querido. De meeste vertalingen werden geprezen om hun kwaliteit en waren
van de hand van Alice van Nahuys (1894-1967), een jonge vrouw wier ster snel
rees. Zij was vanuit Antwerpen naar Amsterdam gekomen, werd de assistente van
Emmanuel Querido en zou in de jaren dertig toetreden tot de directie van de
uitgeverij. Toen in 1943 Emmanuel Querido samen met zijn vrouw onderdook,
verraden werd en vermoord in Sobibor, zette Alice von Eugen-van Nahuys ‘N.V.
Em. Querido Uitgeversmaatschappij’ na de oorlog in zijn geest voort. In de jaren
vijftig werd zij directrice. Alice van Nahuys heeft buitengewoon belangrijke vertalingen
op haar naam staan, waaronder Het proces van Franz Kafka en Bekentenissen van
de oplichter Felix Krull van Thomas Mann. Zowel om haar sleutelpositie in het literaire
bestel en de daarmee verbonden briefwisselingen als om haar vertalingen is het
48
van eminent belang ooit haar intellectuele biografie te schetsen.
Querido zette de publicatie van Schnitzlers werk door en probeerde evenals
Meulenhoff gewicht te geven aan de edities van Schnitzlers werk, maar op een
andere manier. Casanova's terugkeer, ook door Van Nahuys vertaald, verscheen
in 1920 met een nawoord van een van de redacteuren van De Gids, de schrijver
en criticus Johan de Meester (1860-1931). De Meester was een vooraanstand
criticus, ook door zijn langdurige redacteurschap bij de Nieuwe Rotterdamsche
Courant (van 1891 tot 1927). Als schrijver wordt hij wel ingedeeld bij het naturalisme,
maar hij had een open oog voor vernieuwingen. Meulenhoff zal bij haar keuze voor
De Meester wellicht gedacht hebben aan een artikel van hem in De Gids (1916).
Daarin bespreekt hij de opvoering van Der Ruf des Lebens, het toneelstuk dat
Greshoff zo tegenstond, kritisch maar positief. Hij vindt het niet Schnitzlers sterkste
werk, het ‘biedt den tegenstanders van al dat Weener werk aanvalspunten, zoo
voordeelig als de zwakste vroegere’, maar belangrijker is zijn waardering voor de
auteur in het algemeen: ‘Onder de moderne Duitschers en Oostenrijkers (...) een
der belangrijksten; van de belangrijke, een der modernsten; geplaagd door
zinnelijkheid en nevrose [sic]; door den twijfel gefolterd; zich tegen verzadiging
verwerend en bij het kwel-plezier van het vernuft vergeefs vreugde zoekend; heeft
Schnitzler hier zich waarlijk gegeven: “frauenhaft gesinnt”, naar Goethe's opvatting
49
van het woord: “eine Persönlichkeit”: - doch een, die... berust en niet weet...’. Deze
De Meester introduceerde Casanova's terugkeer door aan te sluiten bij een aforisme
van Dirk Coster over de ‘onkuise ziel’, die gedoemd is ‘tot alle dingen in een
zintuigelijke, tot alle menschen
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in een sexueele verhouding te staan’. Hier gaat het om een verhaal rond de oude
Casanova, een man bij wie de levenskracht opgeteerd lijkt. Schnitzler wordt niet
nader geïntroduceerd: hij is blijkbaar al bekend genoeg in 1919. ‘Even fijn in den
humor als in de psychologische ontleding, heeft Schnitzler den door hem verzonnen
streek van den befaamden slimmert voor een bewonderenswaardig gecomponeerd
verhaal gebruikt, dat lichten verteltrant mogelijk maakte. Om het
algemeen-menschelijke in de les, die hij Casanova laat krijgen, was het hem natuurlijk
50
te doen.’ Om Schnitzler als prozaïst te positioneren refereert De Meester aan De
Maupassant. Overigens wordt Schnitzler in 1922 in De Maasbode expliciet gekoppeld
aan een Nederlandse auteur, Marcellus Emants: ‘Er was een tijd - en misschien is
zijn uurglas nog niet verloopen - waarin Marcellus Emants werd versleten voor den
psycholoog “par excellence” in Holland. Marcellus Emants was de Bourget en de
51
Schnitzler van Holland in één.’
Een van degenen die Schnitzler steeds bijhielden was de schrijver A.M. de Jong.
In de zogeheten ‘Letterkundige Kroniek’ van Het Volk recenseerde hij in 1920
Casanova's terugkeer. ‘Ik vrees, dat dit een onzedelik boek is,’ zegt De Jong, ‘Ik
vrees het werkelik heel ernstig. En ik weet, dat ik me dientengevolge te schamen
heb. Want ik hou van dit boek. Omdat ik hou van Casanova. Wat nog erger is, want
52
over de immoraliteit van Casanova zijn alle zedelik-bewusten het eens.’ Wat opvalt
is behalve de ondubbelzinnige waardering voor het boek en voor de vertaling (‘Een
belangrijk boek. En mooi vertaald.’) de nadruk op de man-vrouw verhoudingen die
in dit boek over een vrouwenverleider op leeftijd een rol spelen. De Jong noemt
Casanova een gelovige in de liefde, maar wordt tegelijk persoonlijk: ‘En toch verfoei
ik, diep en met onmiskenbaar echte weerzin, de vrouwenverleiders!’
Veel van Schnitzlers vertalers zijn vrouwen. Zo duiken namen op als die van de
schrijfster Willy Corsari, de actrice Minny van Ollefen en de schrijfster Stella Mare,
het pseudoniem van Estella Visser-Zadoks. Een van de opmerkelijkste vertalingen
is die van Reigen in 1923 door Jo van Ammers-Küller (1884-1966) onder de titel
Rondedans. De vertaling verscheen ongeautoriseerd bij uitgeverij Johannes Müller,
hetgeen in die jaren betekende dat Schnitzler er geen toestemming voor had
gegeven. Ook hier wordt de literaire wereld uiteengeschreven: van Ter Braak stamt
de betiteling van de schrijfster Van Ammers-Küller als ‘onze derderangs-producente
voor de leesportefeuille par excellence’, een uitspraak uit 1933 naar aanleiding van
e

het 11 PEN-congres in Dubrovnik, waar de schrijfster tot de Nederlandse delegatie
behoorde. Ter Braak herinnert eraan dat de Duitse auteur Ernst Toller een reactie
vroeg op de boekverbrandingen en jodenvervolgingen in Duitsland, waarop ‘mevrouw
van Ammers-Küller’ naar voren stormde en het optreden van Toller ‘een schandaal
53
achtte’. Eveneens in 1933 kwam er bij Het Vaderland een post vrij, waar Ter Braak
op aasde (en die hij ook kreeg). Een van zijn concurrenten was de schrijfster Top
Naeff (1878-1953), die geruime tijd toneelcriticus was voor De Groene
Amsterdammer (van 1914 tot 1930, ook als lid van de redactie overigens). Ook over
Naeff wint Ter Braak zich op, nu naar aanleiding van het PEN-congres van 1935.
Daar had-
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den de Nederlandse vertegenwoordigers, behalve Naeff Johan Koning, ‘in een vlaag
van struisvogelpolitiek als enigen (...) gestemd tegen een motie van Klaus Mann
waarin protest werd aangetekend tegen de vrijheidsberoving van Duitse schrijvers
54
als Ludwig Renn en Carl von Ossietsky door het Hitler-regime.’
Deze Top Naeff nu noemde Schnitzler in 1922 (in de rubriek Dramatische Kroniek
van De groene Amsterdammer) een eersterangs schrijver. Als een van de weinige
Nederlanders legt zij daarbij de nadruk op de seksualiteit en de
man-vrouwverhoudingen die in Schnitzlers werk een grote rol spelen.
Het bezwaar van alle kunstbeschouwing op het gebied der geslachtelijke
verhoudingen is voor mij de onmiddellijke scheidslijn, die het groote publiek
trekt tusschen de zoogenaamde ‘hoogere’ en de ‘lagere’ liefde, alsof niet
‘de hoogere liefde’ vaak door gemis aan sexueele warmte werd verlaagd,
terwijl in de lagere liefde soms onbewust de edelste toppen van het te
zamen-mensch-zijn, worden bereikt. En hier ligt ook wel een hoofdbezwaar
tegen Schnitzler's jeugdwerk, dat hij in deze tien dialogen [het gaat om
Reigen, tn], welke men zonder uitzondering terstond bij de ‘lagere liefde’
indeelt, te weinig speelruimte heeft gelaten aan het geheime ranken der
verrassend fijne, lieve en ‘hooge’ gevoelens, zooals die voorkomen ook
daar waar de opzet grof, en de omstandigheden banaal, en zelfs gemeen
te achten zijn. Het kort bestek, waarin de psycholoog-anatoom het
resultaat zijner onderzoekingen wenschte vast te leggen, verkortte de
rechten van het mysterie. Schnitzler moest al zooveel concreets...te raden
laten, dat van elke sentiment slechts één zijde, de vóórzijde, kon worden
getoond. Virtuositeit leidde tot snel-afdoende ironie, ook daar waar zich
55
zachtere gevoelens nestelden tusschen de wreede feiten.
In 1921 schetste Roeland van Ruyven in De Hollandsche Lelie een portret van Ina
Boudier-Bakker, onder meer door haar te positioneren tegenover enkele andere
Nederlandse auteurs. Als enige buitenlands referentiepunt wordt daar Schnitzler
genoemd:
Tegenover de modernen, van wie vooral Marcellus Emants, Couperus,
Robbers, Querido, Top Naeff en Schnitzler - om slechts enkelen te
noemen - haar bijzonder aantrekken, staat zij, wat de pluizers, de
vivisecteurs op sexueel gebied betreft, eenigszins critisch; zij voelt te
zeer, dat bij de in die boeken geanalyseerde liefdes iets wat niet op dien
naam aanspraak maakt, onder den naam ‘liefde’ binnengesmokkeld wordt
om er een schoonen schijn aan te geven. Daardoor voelt zij dan ook
dergelijk werk in de essentie als onwaar, oneerlijk aan, wat wij ons van
56
deze zoo in elk opzicht eerlijk-werkende kunstenares kunnen begrijpen.

Individualisme en gemeenschapszin
In 1926 verscheen Else, de vertaling van Fräulein Else door Alice van Nahuys, een
boek dat enige ophef veroorzaakte, onder meer door de frivole omslagtekening van
57
Jan Sluijters. Zowel D.A.M. Binnendijk als Ter Braak bespreken Fräulein Else niet
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direct, maar gaan eerder in op de mogelijke verbanden met de tijd of het tijdsbeeld.
Dat is behalve op een cultuurhistorische ook op een literaire manier relevant. Ter
Braaks allesbehalve heldere glosse, die ‘Het groote ledige’ heet, wordt door Léon
58
Hanssen midden in een levensbeschouwelijke discussie geplaatst. Het gaat om
een discussie tussen Ter Braak, H. Marsman en Arthur Lehning die verbonden is
met Marsmans beslissing om met zijn redacteurschap van De Vrije Bladen te
59
stoppen. Marsman is op dat moment op zoek naar een vitalistische literatuur- en
levensopvatting en Lehning richt zich tegen ‘Marsmans uitwegloze individualisme’.
Ter Braak ‘toont zich verheugd over het bloeiende individualisme van de jaren twintig’
en pleit volgens Hanssen voor ‘durf (...) om de geest te aanvaarden als een domein
60
van meerdere en gelijkwaardige mogelijkheden’. Rond het thema individualisme
speelt zich midden jaren twintig een discussie met zowel culturele als politieke
aspecten af waarbij Schnitzlers werk blijkbaar als katalysator wordt gebruikt. Een
nadere studie moet uitwijzen of de recensenten in kwestie, Ter Braak voorop, in
feite moraalridders zijn en of hun bezwaren minder Schnitzlers werk betreffen dan
de daarin gelezen levenshouding.
Een voorbeeld van een discussie waarin het meer om een actueel thema gaat
dan om Schnitzlers werk, is het artikel dat Alb. J. Luikinga in 1925 schreef ‘naar
aanleiding van Schnitzler's De eenzame weg’ in De Socialistische Gids. Het
toneelspel dateert van 1903, is op dat moment dus tweeëntwintig jaar oud, maar
Eduard Verkade heeft het op zijn repertoire genomen en het programma bij die
gelegenheid voorzien van een commentaar. Daarin schreef hij:
Door den oorlog is veel in de wereld veranderd en de levensopvatting, in
het algemeen gesproken, is aanmerkelijk gewijzigd. Zoo kan men in ‘De
eenzame weg’ op het oogenblik zien het leed en de eenzaamheid der
menschen. Men kan het stuk beschouwen met evenveel ontroering als
vroeger, maar toch objektiever, nu de eerste teekenen hier en daar zich
voelbaar maken van een grooter erkenning van het gemis aan
gemeenschapsgevoel.
Luikinga is geneigd, zegt hij, den ‘voorzichtigen’ Verkade gelijk te geven.
Op het terrein van de sociale verschijnselen heerscht nog voor het
overgroote deel niet de gemeenschaps- maar de individualistische
gedachte. Het is ook laatstgenoemde gedachte, die den toon aangeeft
in de tegenwoordige verhoudingen van geestelijken aard, waarin de
menschen tot elkander staan. Men kan zeggen, dat nieuwe verhoudingen
61
komende zijn. Zij zijn er nog niet.
Luikinga gebruikt Schnitzlers toneelstuk als opstapje om de maatschappelijke situatie
van dat moment te analyseren en en passant de rol van de kunstenaar daarbij te
thematiseren. De maatschappij van dat moment is gestoeld op de individualistische
gedachte, waardoor vereenzaming optreedt en ‘de bezitloozen’ zich niet kunnen
ontplooien. Sommige kunstenaars spelen hier een kwalijke rol in, zegt Luikinga,
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want deze vereenzaming is een ‘bron van trots’ geworden voor een aantal
kunstenaars, die op het maatschappelijke gebeuren plegen neer te zien ‘vanuit den
ivoren toren hunner superioriteit.’ Volgens Luikinga betreft het hier derhalve ‘een
somber en troosteloos stuk, kenschetsende de somberheid en de troosteloosheid
van onzen eenzijdig-individualistischen tijd. Een andere tijd zal komen, waarin de
gemeenschapsgedachte meer het leven der menschen zal beïnvloeden en hen
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nader zal brengen tot elkander.’ Je zou met andere woorden evengoed kunnen
stellen dat Schnitzler met zijn toneelstuk maatschappijkritiek pleegde, een gegeven
dat in de germanistiek veel later erkend werd, maar dat aan het zicht onttrokken
werd door de woede of afkeer die zijn werk, zijn persoon ook, zo nu dan in Nederland
ontlokte.
Ook een andere bijdrage in de eerste jaargang van Forum, laat zien hoe Schnitzler
tot een oriëntatiepunt wordt voor het schetsen van een literair wereldbeeld. Elisabeth
de Roos, die volgens Kees Snoek niet veel moest hebben van Du Perrons ‘driftige
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gepolemiseer’, maar die hem ‘op andere wijze nader zou komen’, schreef kort
voordat zij een relatie aanging met Du Perron een terugblik op Schnitzler.
In het tooneelwerk van Schnitzler heeft men vele fiorituren en een soort
geparfumeerde romantiek voor den beteren stand (Der Ruf des Lebens)
weg te denken. (In een opvoering kan dit tot op zekere hoogte
weggespeeld worden). Zelfs de omslachtige oostenrijksche titulatuur
wordt dan een doorn in het oog, en de gladheid der stukken in verzen is
erger dan een hindernis. Echter, Flucht in die Finsternis deed mij het
tooneel overlezen, en men vindt ook daar tenslotte die ‘nasmaak’, die
symptoom is van de aanwezigheid van een preoccupatie die verder gaat
dan het stuk zelf. (Uitstekend zijn sommige eenacters.) De innerlijke
catastrophe bij Schnitzler is altijd deze: dat zijn overbewuste, illusielooze
en hautain van zelfbedrog gespeende menschen het oogenblik beleven
waarop hun helderziendheid benauwend zelfbedrog blijkt. Maar het
samenstel van schijn waarmee zij zich op de been houden vóór het
moment van den afgrond komt, is sindsdien veranderd, en dit is een
typisch kenmerk van het fin de siècle-karakter van dit werk. Er is één ding
dat de werkelijke cynici en sceptici van nu onderscheidt van die van het
einde van de vorige eeuw: het ontbreken van een soort complaisance.
Het Weltschmerz-element dat in ieder acceptabel scepticisme aanwezig
is, werd door een oudere generatie in proza omgezet, en door de huidige
verzwegen. (Gevolg: een verschil in accent en een radicaal verschil in
woordenrijkdom.) Het laatste is logischer, voor ons gevoel van nu
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tenminste, want een van de sentimenten die het scepticisme voeden.
Vast te houden is hier dat De Roos spreekt van een ‘terugblik’ op Schnitzler, voordat
die in oktober van datzelfde jaar zou overlijden. Schnitzler wordt passé geacht. Daar
waar hij inzicht zou geven in de constellatie van de tijd moet dat feitelijk teruggaan
tot de eeuwwisseling. Zijn levensovertuiging wordt als scepticisme gekwalificeerd,
echter een van een minder hard soort dan zich blijkbaar volgens De Roos in de
jaren dertig aan het ontwikkelen was.
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Ter Braak noemde de novelle Fräulein Else, waarin een vrouw zich in een hotel op
verzoek geheel ontkleedt om vervolgens uit schaamte zelfmoord te plegen, in De
Vrije Bladen van mei 1926 ‘unappetitlich’. Hij heeft geen oog voor de bijzondere
vorm van de roman, een monologue intérieure van een hysterische, zelfmoord
plegende vrouw. In feite gaat het hem in ‘Het groote ledige’ meer om de door hem
vastgestelde ‘grote leegte van de Europese cultuur, waarvoor het tragische lot van
de jonge Else model staat. De vrouw als metafoor van het nihilisme,’ aldus Hanssen
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in de biografie. Bepalend lijkt mij dat deze discussie uitgevochten wordt in een
debat over culturele waarden, maar in feite gaat over een ethische attitude, die
goed- of afgekeurd moet worden. Schnitzler lijkt voor Ter Braak in 1926 al afgedaan,
op een moment dus dat hij druk vertaald wordt en op het toppunt van zijn succes
in Nederland is beland. Wellicht heeft een eerdere bespreking van Fräulein Else
(van het origineel, niet van de vertaling) door D.A.M. Binnendijk een rol gespeeld
bij de bespiegeling van Ter Braak. Binnendijk was een maand eerder in De Gids
bijzonder positief over het boek geweest:
Deze novelle van interne waarneming, opgetrokken uit de enkele
werkzaamheid der ziel, werd zoowel naar den inhoud en de aard als door
de schakel-functie in het oeuvre van Schnitzler een merkwaardig tijdbeeld
én een artistiek-creatief verschijnsel van niet te onderschatten beteekenis.
Enerzijds dus voor de typische sensitiviteit en zelfbewustheid van het
twintigste-eeuwsche jonge meisje van nà den oorlog (...), anderzijds voor
de kortstondige en radicale ‘modernizeering’ van het talent van Arthur
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Schnitzler (...).
Blijkbaar is het voor Ter Braak beslissend of en in welke mate de roman de
contemporaine wereld analyseert.
Interessant is in dit opzicht de afsluiting van de discussie met Marsman, op het
moment dat deze ‘onzekere, door zelftwijfel gekwelde zwalker’ de kant gekozen
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heeft van Forum. Wederom duikt Schnitzler hier op als referentiepunt in wat zowel
een poëticale als morele plaatsbepaling mag heten. Nu wordt Schnitzler geen
individualisme verweten maar pychologisme. De discussie gaat niet om de juiste
vivisectie van de tijd maar om het nut van de analyse van het individu. In het bekende
opstel ‘De Aesthetiek der Reporters’, dat onder meer een pleidooi voor nieuwzakelijk
schrijven behelst, stelt Marsman dat de ‘strijd’ voor een nieuwe zakelijkheid in de
romankunst allereerst moet worden opgevat als
een strijd tegen het psychologisme. De impressionisten, de psychologen,
de karakterontrafelaars als Thomas Mann, Schnitzler en Wassermann,
om een keuze te doen, gingen in hun procédé zoo analytisch,
détailleerend, subtiel en splitsend te werk, dat men in hun boeken in plaats
van menschen geanalyseerde lijken vond, wezens die verpulverden tot
atomen, diagrammen van menschen; de reacties en vooral de verklaringen
dier reacties werden dikwijls onwerkelijk van raffinement, willekeurig uit
68
relativistische spitsheid.
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Toch blijft Marsman niet steken in de betoonde eenlijnigheid, maar probeert hij ook
de tijdgeest te doorgronden langs de weg van de literatuur:
De boeken dier ouderen maakten den mensch los van het geweldige
massale leven van den tegenwoordigen tijd, bestudeerden hem in zijn
studeerkamer en laboratoria, rukten hem uit zijn sociaal verband, gaven
den tijd en de werkelijkheid hoogstens als stemmingsdécor; en voor velen,
voor heel een nieuwe generatie, verspreid over heel de wereld, die weer
staan wil in het volle sociale gebeuren, in het rassen- en klassenconflict,
in de economische, politieke werkelijkheid, zien wat er om zich heen
gebeurt en deelnemen aan de totaliteit van het harde moderne leven, is
deze romankunst onleesbaar geworden; omdat zij andere zenuwen heeft,
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andere inzichten, andere verlangens.
Het is een van de signalen dat Schnitzler na 1931 voor de gevestigde literaire orde
als vivisecteur van zijn tijd heeft afgedaan.

Nasleep in de jaren dertig
Eind 1931 overlijdt Schniztler. In 1932, als de vorm-of-vent-discussie al tot
positiebepaling en splitsing geleid heeft, hebben Ter Braak en consorten met Forum
de Nederlandse literaire ruimte definitief bezet en staan Ter Braak en Binnendijk in
het nationale literaire debat prominent tegenover elkaar als de poëziebloemlezing
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Prisma verschijnt. Opvallend zijn de drastische posities en wisselingen in waardering
voor de Duitse literatuur bij Du Perron en Ter Braak. Du Perron maakt het het bontst
als hij in januari 1931 in een brief aan Ter Braak zijn afkeer voor schrijvers als Döblin
en Feuchtwanger tot uitdrukking brengt, en zo vervolgt:
Ik moet dien Zauberberg toch nog eens probeeren, maar ik heb nu net
weer zoo'n schrik beet van Duitsche auteurs. Het zijn toch eig. verdomd
grove individuën, met kermiskrachtpatserijen of - àls het ‘fijn’ wordt - een
garçoncoiffeurs-verfijning, a la Schnitzler en Stephan Zweig. Rilke doet
mij in zijn proza aan een wat hysterische oude maagd denken, en daaraan
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verwant is Der Tod in Venedig, met die poeplooze cholera aan het eind.
In het antwoord van Ter Braak schemert een zekere fascinatie voor de houding van
Du Perron door (‘Schitterend, zoo eng en eenzijdig als wij worden.’), maar hij reageert
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genuanceerder, als steeds zoekend naar criteria op grond waarvan een oordeel
kan worden uitgesproken. Dit gebeurt met betrekking tot Schnitzler op dat moment
in een aantal opstellen in het nieuwe tijdschrift Forum. Hans Würzner heeft er al
eens op gewezen dat hierbij (negatieve) oordelen over Nederlandse auteurs als
Arie Prins en Is. Querido samenvielen met uitspraken over buitenlandse literatuur,
ook de Duitse. De koppeling bij de incorporatie van Schnitzler met auteurs uit het
Nederlandse bestel geschiedt hier eveneens langs negatieve weg, maar vager. Vol-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

227
gens Würzner komt het oordeel samen in de geformuleerde afkeer van het
(impressionistisch of neoromantisch) ‘schilderen met woorden’ en hij stelde daarmee
dat we ons midden in het debat bevinden dat wij kennen als de
73
vorm-of-vent-discussie. Ter Braak legde zich vanaf 1933 meer toe op de Duitse
literatuur en richtte zich daarbij vooral op de emigrantenliteratuur, een literair domein
waarop het criterium van de persoonlijkheid als ‘drager van bepaalde ideeën,
voorstellingen over het bestaan’ werd losgelaten en de tegenstelling vorm of vent
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urgent was. Voor Ter Braak is Schnitzler van geen betekenis meer en komt hij in
de loop van de jaren dertig liever tot een positief oordeel over het werk van andere
Duitstalige auteurs, over het werk van Kafka en vooral dat van Thomas Mann.
Afgaande op de hierboven geciteerde, enigszins machistische formuleringen van
Du Perron van januari 1931 schaarde deze Schnitzler onder auteurs van een verwijfd,
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lees: op vorm gericht slag. Toch kocht Du Perron, aldus biograaf Snoek, eind van
datzelfde jaar diens toneelstuk De eenzame weg om er de techniek van te
bestuderen, maar de afkeer bleef aanhouden, tot diep in de jaren dertig. In een brief
aan Ter Braak passeren eind jaren dertig bij voorbeeld nieuwe kennissen de revue,
onder meer een homoseksuele jurist die in de kranten van leer stak tegen de NSB:
‘Samkalden b.v. is het type van den begaafden jongen jurist, die nooit van Schnitzler,
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Charlotte Köhler en de Filmliga is afgekomen (...).’ Het is niet de eerste keer dat
in de brieven van Du Perron oordelen over iemands literaire gehalte samenvallen
met oordelen over de desbetreffende mens. Terugblikkend is het in het geval van
Schnitzler opvallend hoe vaak dit ook anderen overkomt. Voor iemand als Du Perron,
die de persoon en haar culturele, politieke of morele mening boven alles wil laten
gaan maar dat toch midden in het literaire bestel doet, blijft het bepalend langs welke
lat het oordeel precies wordt afgemeten. Ook als het oordeel literair is is het niet te
scheiden van de uitspraak over de persoon die zich in het literaire domein beweegt.
Ook Ter Braak ontkomt hier niet aan. Als hij rond 1936 Kafka leert kennen, luidt het
in een brief aan Du Perron: ‘Ken jij “Der Prozess” van Kafka? Zeer merkwaardig en
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vooral superieur Joodsch. Niets van de joderigheid, a la Zweig en Schnitzler.’ Het
lijkt erop dat deze critici, net als velen van hun tijdgenoten, behept waren met
vooroordelen jegens bepaalde bevolkingsgroepen, zodat het mogelijk wordt
‘joderigheid’ en ‘garçoncoiffeurs’ met elkaar te associëren, En dat maakt het des te
dringender na te gaan wat ze nu precies van Schnitzler vonden.

Slotaccoord
Toch had Schnitzler niet overal afgedaan. In 1930 wordt in het eerste nummer van
het recensietijdschrift Het Duitsche Boek een poging gedaan de Nederlandse
belangstelling voor de Duitse literatuur in de loop van de geschiedenis te schetsen.
Voor de comtemporaine literatuur wordt vastgesteld dat schrijvers als Schnitzler als
vanzelfsprekend in Nederland hun lezers gevonden hebben: ze vallen in de smaak
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bij de Nederlanders, ‘der sich (..) schon immer fremden Kulturen und Sprachen
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gegenüber aufgeschlossen verhalten habe.’ Janssen stelt in zijn studie echter ook
vast dat de germanisten die in Het Duitsche Boek en De Weegschaal Duitse literatuur
bespraken, zich in de loop van de jaren dertig bezondigden aan een te eenzijdig
beeld van Duitsland. Men concentreerde zich te zeer op Duitsland zelf en liet landen
als Oostenrijk buiten beschouwing, men positioneerde auteurs te makkelijk aan de
zijde van ‘völkische’ schrijvers en ook werden auteurs die golden als
vertegenwoordigers van de ‘onstabiele’ jaren twintig om die reden kritischer
besproken. Schnitzler, zowel een Oostenrijks als een joods auteur, wordt door
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Janssen in dit verband expliciet genoemd. Anderen hebben juist oog voor de
politieke aspecten in kwestie. In Critisch Bulletin schrijft Anthonie Donker in 1933
een stukje over ‘Duitschland’, waarin hij Duitse schrijvers kapittelt die zich openlijk
voor het nationaal-socialisme hebben uitgesproken:
De idee van het fascisme sluit uiteraard vrijheid van geest uit. Dwang en
censuur zijn aan dat stelsel inhaerent; wie er zich toe bekent, geve zich
daar rekenschap van. In zooverre is het niet anders dan naar verwachting,
dat dit stelsel, nu het zich in Duitschland doorzet, de litteratuur niet, als
in ons land tot nu toe mogelijk was, van aesthetisch of vitalistisch
standpunt uit beoordeelen kan, maar afrekent met die schrijvers, wier
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werk aan gezag en ideologie aan het fascisme vijandig zijn.
Donker noemt onder meer pacifistische, links-revolutionaire en joodse schrijvers,
onder hen expliciet ook: Schnitzler.
Hoe scherp de tegenstellingen nochtans waren, wordt duidelijk uit een artikel in De
Gids in 1932, waarin de schrijver H. van Loon Schnitzler de maat neemt. Van Loon
spreekt van ‘vleugellamheid’ en van een
in wezen op één toon gestemd oeuvre. Ook zijn romans zijn niet anders
dan gerekte novellen. Het edelste kunnen van den kunstenaar, het
scheppen van gestalten, bleef hem ontzegd. Zijn figuren komen nauwelijks
van den achtergrond los en deze achtergronden strekten slechts om hun
reliëf te geven.
Van Loon verzamelt met andere woorden wederom argumenten om aan te tonen
dat Schnitzler in feite het fin-de-siècle vertegenwoordigde en zijn ‘klimaat’ vond
in het tijdvak van de gaslantarens, van de lange weeke gesprekken in
weelderige kamers en banale cabinets particuliers, van fiakers en
lediggang. De door den snellen loop van dingen geboden overschakeling
is hem onthouden. Hij blijft de boekstaver van vergane conflicten. Dit
gansche omvangrijke oeuvre ‘dateert’, omdat deze menschen, die
ternauwernood menschen zijn, in conflicten wenschen te leven. Ze vullen
er een anders al te hol bestaan mee. Ze vermeien zich in de Duselei van
een vergeefsch grijpen naar onbereikbaarheden, die eigenlijk
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niet begeerd worden en zich onttrekken aan de niet overtuigde hand, of
bij het rakelen in herinneringen, die hen benauwen en waarvoor zij een
asyl zoeken. Want deze attitude, die geen levenshouding mag heeten
daar ze door de afwezigheid van welke levensleer ook wordt bepaald, is
81
bij uitstek die van de jongelingsjaren.
Voor Van Loon staat het vast dat Schnitzler donzige, doorzichtige zinnen schreef
en de wereld ‘andere behoeften en andere belangstellingen gekregen’ heeft - en
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als zodanig heeft deze auteur de lezer niets meer te zeggen.
Het is een constatering die weerlegd wordt door de belangstelling en waardering
die voor Schnitzler wederom ontstond in de tweede helft van de twintigste eeuw.
Schnitzler drong via verfilmingen van Reigen door Max Ophüls (La Ronde, 1950)
en recentelijk van Traumnovelle door Stanley Kubrick (Eyes Wide Shut, 1999) ook
door tot een veel groter publiek. Zijn stukken worden bij ons nog steeds opgevoerd,
waarbij de Reigen-opvoering van 2000 door De Paardenkathedraal en de
Anatol-opvoering door 't Barre Land van 2005 genoemd moeten worden. Nog onlangs
verscheen bij Atlas een nieuwe vertaling van Schnitzlers verhalen van de hand van
Elly Schippers. De bemiddeling voor deze auteur kent nog geen einde. Volgens
Peter Gay was de negentiende eeuw een bewonderenswaardige eeuw en komt
veel van de eer toe aan de middenklasse, wier ‘biografie’ hij geschreven heeft en
vernoemde naar wie haar het meest representeerde, de arts en schrijver Arthur
83
Schnitzler. Voor de twintigste eeuw heeft hij weinig goede woorden over, maar
juist daar wordt in de reacties op de Oostenrijker - althans voor het Nederlandse
taalgebied - iets zichtbaar van de veranderingen die onze ideeënwereld onderging.
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Sporen van Proteus
De receptie van André Gide in Nederland tussen 1891 en 1940
Mathijs Sanders
‘Inquiéter, tel est mon rôle’
André Gide, Journal des Faux-Monnayeurs

1. Inleiding
Krentenwegende en cultuurloze provincialen zijn het, de Hollanders. Voor werkelijk
grote schrijvers hebben zij geen enkele belangstelling. In De groene Amsterdammer
van 9 januari 1932 klaagt Jan Greshoff zijn nood over de afwezigheid van vertaalde
buitenlandse literatuur van formaat. James Joyce, Aldous Huxley, Virginia Woolf,
Katherine Mansfield, geen uitgever waagt zich aan een vertaling van hun werk. ‘Met
het Fransch is het heelemaal mis. Noch “Barnabooth” van Valery Larbaud, noch
“Les Faux-Monnayeurs” van André Gide, noch “Un Homme Heureux” van Jean
Schlumberger bestaan in het Nederlandsch.’ De Nederlandse uitgever kent immers
zijn publiek en zal zich niet wagen aan de uitgave van vertalingen van ‘de werken
van den eersten rang’, voor Greshoff hèt bewijs dat de geestelijke middenstand het
1
polderland regeert. Het was niet de eerste en laatste keer dat Greshoff het gebrek
aan belangstelling voor Gide gebruikte om het door hem zo verachte Hollandse
2
provincialisme aan de kaak te stellen. André Gide (1869-1951) maakte dan ook
deel uit van het strategische repertoire waarmee Greshoff zich profileerde als
verdediger van een kosmopolitische en elitaire cultuuropvatting.
Het misnoegen van Greshoff roept de vraag op hoe Gide functioneerde in de
repertoires van (groepen) Nederlandse critici. Een repertoire wordt hier begrepen
als een geheel van teksten, normatieve opvattingen en strategieën waarvan actoren
3
in het literaire veld zich bedienen om hun opvattingen en positie te legitimeren. De
vooronderstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt is dat in de receptie van
Gide de uiteenlopende (soms conflicterende) en zich in de tijd ontwikkelende
repertoires van Nederlandse critici zichtbaar worden. Die verwachting vloeit voort

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

236
uit de observatie dat Gide, vanwege zijn controversiële opvattingen op literair,
maatschappelijk en politiek vlak en zijn machtspositie in het Franse literaire systeem,
een van meest besproken literaire figuren in het Interbellum was en dat hij ook door
Nederlandse critici met zeer uiteenlopende opvattingen werd ingezet in hun literaire
positionering. Door middel van een analyse van de functies van een auteur als Gide
in de repertoires van zijn Nederlandse critici zal een antwoord worden gezocht op
de vraag hoe werk van buitenlandse schrijvers het literaire debat in Nederland
kleurde en stuurde.
Het onderzoek dat aan deze beschouwing ten grondslag ligt bestrijkt in beginsel
de periode vanaf Gides debuut en vroegste Nederlandse receptie in 1891 tot heden.
Een inventarisatie van referenties en besprekingen wijst uit dat in de receptiecurve
van Gide drie fasen kunnen worden onderscheiden: een langzame opkomst
(1891-1920), een periode van intensieve reflectie (1920-1940), en een eerst
4
geleidelijke en vervolgens snelle afname van de belangstelling (1940-heden). In
deze bijdrage zullen twee fasen in de receptiegeschiedenis worden belicht: de jaren
direct volgend op Gides entree in de Nederlandse kritiek (1891-1901) en het
5
interbellum. In plaats van een uitputtende presentatie van zoveel mogelijk
receptiedocumenten is gekozen voor een sondering van beide perioden op basis
6
van exemplarische, representatieve momenten.

2. Gides entree: de jaren negentig
Vrijwel onmiddellijk na zijn debuut in 1891 maakt Gide zijn entree in de Nederlandse
literaire kritiek, zij het dat de aandacht voor zijn werk nog lange tijd marginaal zou
blijven. Illustratief voor de vroegste ontvangst is een korte notitie in het weekblad
De Amsterdammer van 3 mei 1891. De anonieme recensent bespreekt Les cahiers
d'André Walter en het oordeel valt negatief uit. Gides verzet tegen het naturalisme
is uitgelopen in ‘vormelooze idealistische droomerij’; de protagonist André en diens
personage Allain zijn krankzinnigen, zodat ook hun beider schepper ‘wel een weinig
toqué [moet] zijn. Hij heeft heel wat halfverteerde litteratuur er in: er is allerlei in
geciteerd, Duitsch, Italiaansch, Latijn, niet altoos juist, Grieksch, zonder accenten,
7
en nu en dan incorrect Fransch.’ Het experimentele en intertekstuele karakter van
Gides debuut kan de recensent niet bekoren. De meeste critici nemen in deze eerste
fase van de receptie overigens geen enkele notie van Gide. Een zoektocht naar
referenties in de jaren negentig leidt onmiddellijk naar de literaire voorhoede, die
zich in deze jaren manifesteerde in en rond tijdschriften als De kroniek en
Tweemaandelijksch tijdschrift. Eerder receptiehistorisch en biografisch onderzoek
heeft uitgewezen dat deze zelfbenoemde literaire elite Frankrijk beschouwde als
8
een centraal literair ijkpunt.
Binnen deze voorhoede begon Gide als een leestip. In een aantal brieven uit
1892 bracht de componist en essayist Alphons Diepenbrock Les cahiers d'André
Wal-
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ter onder de aandacht van zijn vriend Andrew de Graaf, één van vele jongeren die
9
rond De nieuwe gids cirkelden. Diepenbrock - een gevoelige seismograaf voor de
nieuwe buitenlandse literatuur - prijst de Cahiers aan als ‘een heel mooi boek’ en
leent zijn exemplaar uit aan De Graaf, tegelijk met Nietzsches essay over
10
Schopenhauer uit 1874. Diepenbrock licht zijn enthousiasme over Gides debuut
nergens toe. Interessant is evenwel dat hij in zijn brieven de naam Gide steeds
nevenschikkend verbindt met Nietzsche: ‘Hoe vind je Nietzsche en André Walter?’
Door de verbinding met Nietzsche, wiens grensoverschrijdende en hartstochtelijke
hybris op de jongeren van de jaren tachtig en negentig enorme aantrekkingskracht
uitoefende, wordt Gide als het ware even in het repertoire van de Nederlandse
11
modernen getrokken. Maar hij beklijft daar niet. In het beschouwend proza van de
Tachtigers en Negentigers en in de tijdschriften werd hooguit incidenteel en terloops
12
naar Gide verwezen. Een literair ijkpunt was hij zeker niet. De veronderstelling ligt
voor de hand dat Gide in deze jaren enige bekendheid genoot via Franse tijdschriften
als Mercure de France, L'Ermitage en La Revue Blanche, die in sociëteiten en
leesmusea voorhanden waren, en via critici als W.G.C. Byvanck en Lodewijk van
Deyssel, die hun lezers op de hoogte stelden van de contemporaine Franse
13
literatuur.
Van Deyssel was in deze jaren een gulzige lezer van Franse literaire tijdschriften,
die circuleerden onder bevriende literatoren. In een terugblik noemde hij, schrijvend
over de jaren 1893-1901, Frankrijk het centrum van de Europese literaire wereld,
14
het ‘ongeëvenaard uitgebreid bloeyend Literatuurland’. In zijn Gedenkschriften
somt hij de tijdschriften op die hem het laatste literaire nieuws uit Frankrijk brachten:
de Mercure de France, La Revue Blanche, Vers et Prose, Revue Wagnérienne,
Revue Contemporaine en de Revue Indépendante, waaraan nog kunnen worden
15
toegevoegd: de Nouvelle Revue en L'Ermitage. Via deze periodieken volgde hij
Gide en de reacties op diens werk in Frankrijk, zo blijkt ook uit zijn correspondentie
16
met Albert Verwey.
Betekenisvol is het moment waarop Gide voor het eerst opduikt in Van Deyssels
proza. Als verdedigers van de Schoonheid trokken Van Deyssel en Diepenbrock
schouder aan schouder op in het debat dat zich in 1896 ontrolde in het weekblad
17
De kroniek. In deze polemiek, gevoerd naar aanleiding van de verslagen van
Marius Bauer over de kroningsfeesten van de Russische tsaar, stonden sociaal
bewogen critici als Pieter Lodewijk Tak, Cornélie Huygens, Frederik van Eeden en
vooral Frank van der Goes lijnrecht tegenover de voorstanders van een
Nietzscheaans geïnspireerd esthetisch mysticisme: Diepenbrock en Van Deyssel.
Aan Van Deyssels aforistische bijdrage aan het Kroniek-debat ligt een elitaire,
aristocratische cultuuropvatting ten grondslag. Onder het opschrift ‘Instemming’ valt
hij Diepenbrock bij: ‘voor het leven der meest geestelijk levende groepen’ heeft het
socialisme al lang afgedaan, wat Van Deyssel adstrueert door het noemen van een
18
groot aantal namen van schrijvers die ‘geen socialist’ zijn, onder wie Gide. Enkele
maanden eerder noteerde hij in zijn dagboek: ‘Schrijven: Een Zwitsersche reis, in
19
lichte ironie, zie Kahn, Bruges clair Gide, Paludes (?)’. Van Deyssel is de enige
criticus die in de jaren negentig
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meer dan eens aan Gide refereerde. Welke functie vervulde Gide in diens poëtica
en levensleer?
Van Deyssels gepubliceerde en ongepubliceerde aantekeningen over Gide dateren
uit de jaren tussen 1896 en 1901. Enkele jaren eerder had hij het naturalisme, dat
hij in de jaren tachtig hartstochtelijk verdedigd had, dood verklaard en was hij een
weg ingeslagen die hem naar eigen zeggen voerde ‘van Zola naar Maeterlinck’ en
die voor hem een literaire via mystica was, via intense zintuiglijke ervaringen voerend
naar de ‘Extase’. Maurice Maeterlinck was voor Van Deyssel in deze periode het
ijkpunt bij uitstek, de personificatie van het nouveau mysticisme. Vanaf 1897 verruilde
hij zijn metafysisch-mystieke oriëntatie voor een visie waarin het hemelse via
20
zintuiglijke werkelijkheidsbeleving in het aardse gevonden moest worden. Uit de
vele opstellen die Van Deyssel in de jaren negentig schreef, blijkt dat zijn standpunten
en ideeën voor een belangrijk deel voortkwamen uit recent gelezen buitenlandse
literatuur, waarin hij zocht naar ijkpunten voor zijn eigen, weinig scherp omlijnde
programma. De eerste beschouwing die Van Deyssel wijdde aan Gide dateert van
mei 1898 en kreeg een plaats in de ‘Letterkundige aanteekeningen’ voor het
Tweemaandelijksch tijdschrift, het blad dat in 1894 was opgericht door Van Deyssel
en Verwey en dat een nieuw intellectueel brandpunt wilde zijn toen De nieuwe gids,
21
onder de eenmansredactie van Kloos, aan een vrije val was begonnen. Naar
aanleiding van een door Camille Mauclair in de Nouvelle Revue van
oktober/november 1897 gepubliceerd opstel, getiteld ‘Souvenirs sur le mouvement
symboliste en France’, taxeerde Van Deyssel de situatie in de Franse letteren. Deze
taxatie viel onvoordelig uit voor de auteurs die door Mauclair (en Van Deyssel)
collectief ‘symbolisten’ werden genoemd: Remy de Gourmont, Marcel Schwob,
Alfred Jarry, Elémir Bourges, Henri de Régnier en Mallarmé. Hun werk stelde Van
Deyssel beneden dat van Zola en Verlaine, terwijl hij Maeterlinck weer boven Zola
plaatste. De symboliek van de bekritiseerde symbolisten was volgens Van Deyssel
levenloos en leeg, want niet verkregen langs de weg van zintuiglijke gewaarwording.
Van Deyssels waardering van Gide was paradoxaal: ‘De beste schrijvers der
symbolisten-groep zijn André Gide en Camille Mauclair, geen van tweeën eigenlijk
symbolist en beiden zwak, zwak.’ Enkele alinea's later wordt Gide in positieve zin
aangehaald ter adstructie van Van Deyssels opvatting dat grote kunst enkel via
‘zuivere aanschouwing van het Leven’ kan opbloeien: ‘Alle werk, dat niet langs den
weg dezer gewaarwording is verkregen, is uit den booze en levenloos. Zeer terecht
zegt Gide: “toute connaissance que n'a pas précédé une sensation m'est inutile”.’
Het citaat verraadt Van Deyssels lectuur van Les nourritures terrestres, dat hij in
22
oktober 1897 ontving.
In februari 1898, een maand voordat hij zijn opstel over de Franse symbolisten
schreef, werkte Van Deyssel nog een korte notitie over Gide uit, die pas in 1901
zou verschijnen, ingevlochten in een groot exposé, getiteld ‘Kritiek en causerie’,
over Maeterlinck, Bourges, Goethe, De Régnier, Rousseau, Sully Prudhomme en
Stendhal, waaraan nog een korte fictionele prozaschets werd toegevoegd (‘Parijs’,
23
door X). Interessant is opnieuw de context waarin Gide wordt besproken: die van
de
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Franstalige literatuur van de late negentiende eeuw, waarbinnen Van Deyssel
voortdurend hiërarchieën aanbracht met steevast Maeterlinck aan de top. Gides
Voyage d'Urien acht Van Deyssel mislukt omdat doorvoelde gewaarwording was
geofferd aan ‘dorre intellectueele sensitiviteit’. ‘Maar Gide is goed in de “Cahiers
d'André Walter” en in de “Nourritures terrestres”. 't Is niet mooi, maar fijngevoelig
en interessant.’ Gide is een nauwgezette observator, maar weet zijn observaties
niet tot poëzie te verheffen waardoor zijn werk geen uitzicht biedt op ‘hooger leven’.
Gides werk is poëzie in embryonale staat, een belofte die nog niet tot voltooiing is
gekomen (‘ongevormd en nog in vloeibaren toestand verkeerend goud’) en in die
zin wezenlijk anders dan het ‘weinig uitgedijde van sommige kleinere stukjes van
Gorter’, die elk op zichzelf wèl ‘af’ zijn. Tenslotte legt Van Deyssel Gide langs de
lat van zijn expressieve poëtica: ‘Gide heeft veel begrepen, maar hij boekt zijn
gewaarwordingen niet lyriesch maar als interessante verschijnselen. Daarom is hij
niet iemant “om van te houden”.’
Aan het firmament van de eigentijdse literatuur was Gide niet meer dan een kleine
ster. Toch heeft Gide waarschijnlijk diepere sporen getrokken door het werk van
Van Deyssel dan uit de expliciete referenties in de bovengenoemde beschouwingen
blijkt. Om die sporen te kunnen traceren dient het instrumentarium van het
documentaire receptie-onderzoek te worden uitgebreid met inzichten uit de bronnenen invloedenstudie en het onderzoek naar vormen van intertekstualiteit. Er zijn
aanwijzingen dat Van Deyssel zich tijdens het werk aan Het leven van Frank
Rozelaar, geschreven tussen oktober 1897 en augustus 1898, door Gide heeft laten
24
inspireren. In zijn dagboekaantekeningen uit deze periode maakte Van Deyssel
enkele keren melding van Gide. Op 25 oktober 1897 noteerde hij Les nourritures
terrestres onder de ontvangen boeken en in de periode waarin Het leven van Frank
Rozelaar ontstond, werkte Van Deyssel aan zijn in 1901 gepubliceerde aantekening
25
over Gide en trachte hij de ‘fouten’ van Gide (redundante herhalingen) te vermijden.
Legt men Het leven van Frank Rozelaar naast Les nourritures terrestres dan
springen de gelijkenissen in het oog. Beide boeken dragen het karakter van een
egodocument in de vorm van een journal intime, dagboekaantekeningen waarin
zeer uiteenlopende tekstsoorten, genres en vormen door elkaar geweven zijn:
fragmentarische impressies en reflecties van de ik-verteller op zowel de werkelijkheid
buiten hem als vooral zijn eigen binnenwereld, lyrische fragmenten in versvorm,
dagboekaantekeningen en uitweidingen van velerlei aard (waaronder notities over
literatuur en kritiek). Inhoudelijk raken beide werken elkaar in de afwisseling - zowel
in het vertellerscommentaar als in de uitgebeelde voorstellingswereld - van verslagen
van voorvallen uit het dagelijks leven en de registratie van intense zintuiglijke
indrukken. Zowel Les nourritures terrestres als Het leven van Frank Rozelaar kunnen
begrepen worden als resultaten van in deze periode nagestreefde genrevermenging.
26
De teksten zijn mengvormen van proza en poëzie, epiek, lyriek en essayistiek.
Het is waarschijnlijk dat Gides Les nourritures terrestres een creatieve impuls
heeft gegeven aan Van Deyssels Het leven van Frank Rozelaar. Het overlopen van
proza in

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

240
verzen, de genrevermenging en de daarmee samenhangende typografische
vormgeving trokken in ieder geval opnieuw Van Deyssels aandacht toen hij de tekst
27
gereed maakte voor publicatie in De XXe eeuw. Na 1901 heeft Van Deyssel niet
meer over Gide gepubliceerd. Wel bleef hij diens werk volgen, ontmoette hij de
auteur vermoedelijk tijdens een of meer P.E.N.-congressen, aan welke ontmoetingen
hij refereerde toen hij in 1945 een aanbevelingsbrief schreef voor zijn jonge vriend,
28
de graficus Erik Thorn Leeson, die zijn geluk wilde beproeven in Parijs. In 1934
ten slotte kreeg P.C. Boutens Gide zover zitting te nemen in het huldigingscomité
‘K.J.L. Alberdingk Thijm’, dat, met de presentie van wereldberoemde auteurs als
Gide, Thomas Mann, Selma Lagerlöf, Knut Hamsun, André Maurois, Franz Werfel
en H.D. Wells, de viering van Van Deyssels zeventigste verjaardag ongekende
29
luister moest bijzetten.
Het is niet uit te sluiten dat Gide sporen heeft getrokken in het werk van schrijvers
die zelf met geen woord over Gide repten. Zo maakte Jacob Hiegentlich in 1934
gewag van een lezing van Henri van Booven over Louis Couperus, waarin deze
30
sprak over een boekje ‘dat Couperus bewaard had, n.l. den Corydon van Gide’.
Twee jaar later stelde F. Batten dat Corydon tot de lievelingsboeken van Couperus
31
behoorde. Couperus' biograaf Van Tricht - die wijst op verwantschap tussen
Couperus en Gide via Wilde - maakte hierbij de kritische kanttekening dat wanneer
deze suggestie juist zou zijn (Van Booven, Hiegentlich en Batten voerden geen
harde bewijzen aan), Couperus de gelukkige bezitter zou moeten zijn geweest van
32
één van de 21 exemplaren die in 1921 werden gedrukt. In 1988 meldde Johan
Polak, zonder kracht van bewijsplaatsen: ‘Couperus en Wilde zouden elkaar aan
het eind van de jaren tachtig meermalen hebben ontmoet in tegenwoordigheid van
André Gide, te Algiers, in niet nader te omschrijven, zeer disreputabele
33
gelegenheden.’
Vergelijkende stijlanalyse en onderzoek naar vormen van intertekstualiteit zouden
meer sporen van Gide in de Nederlandse literatuur van het fin de siècle bloot kunnen
leggen dan enkel het exploreren van de tijdschriften op expliciete referenties. Zo
heeft Van Halsema in een vroege beschouwing over J.H. Leopold en zijn bronnen
de mogelijkheid geopperd dat enkele motieven in Leopolds reeksen ‘Verzen 1895’
en ‘In gedempten toon’ uit 1896 herleid kunnen worden tot Les cahiers d'André
Walter. Mogelijk was Leopold door Diepenbrock, die hij zeer bewonderde, op Gide
34
geattendeerd. Bij gebrek aan harde gegevens betreffende Leopolds veronderstelde
lectuur van Gide is de presentie van André Walter in de genoemde reeksen evenwel
niet met zekerheid vast te stellen. In Leopolds werk is immers geen sprake van
referenties, maar hooguit van allusies die geduid kunnen worden in de context van
Leopolds levendige omgang met de internationale literaire moderniteit in deze
periode van zijn dichterschap. Zoals Van Halsema demonstreert kan de vroege
Gide dienst doen als zoeklicht waarmee het semantisch potentieel van Leopolds
poëzie kan worden geëxploreerd.
De brieven van Diepenbrock, de notities van Van Deyssel en de veronderstelde
Gide-intertekst bij Leopold versterken de indruk dat Gide meer heeft losgemaakt
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dan uit de schrale oogst van expliciete referenties kan worden opgemaakt. Duidelijk
is tevens dat Gides bekendheid beperkt bleef tot de culturele voorhoede. Daarbinnen
fungeerde hij dan een enkele keer ter legitimatie van een uitgesproken elitaire
cultuuropvatting. In ieder geval was Gide in de jaren negentig van de negentiende
eeuw geen baken in het literaire landschap. Uit studies als die van Kemperink (1988),
Bel (1993), Van Halsema (1994) en Leijnse (1995) blijkt welke buitenlandse schrijvers
in deze periode wèl functioneerden in de strategische repertoires van de avantgarde:
Zola, Jules en Edmond de Goncourt, Verlaine, Huysmans, Maeterlinck, Ibsen,
Tolstoj, Barrès, Bourget, Wilde.

3. Strategische repertoires: het interbellum
Na een decennialange periode van bijna-stilte werd Gide vanaf ongeveer 1920 een
35
van de drukst besproken buitenlandse schrijvers. In het interbellum verspreidde
zijn roem zich over heel Europa. Als père fondateur van de in 1908 opgerichte
Nouvelle Revue Française en als auteur van een groot aantal spraakmakende
teksten, stond Gide ook in Nederland in het centrum van de belangstelling, althans
van critici die het buitenland in hun aandacht betrokken. In de jaren twintig en dertig
functioneerde Gide, veel nadrukkelijker dan in de jaren negentig van de negentiende
eeuw, in de strategische repertoires waarmee critici hun positie in het literaire
polysysteem legitimeerden. Een overzicht van critici die meer dan eenmalig en
terloops op Gide reflecteerden, laat zien dat zijn werk werd gerecipieerd door zowel
critici die thans tot de canon van de Nederlandse literatuur worden gerekend als
door recensenten die de canon niet gehaald hebben en die ook toen vaak door
vertegenwoordigers van de eerste groep in de marge van de literaire wereld werden
geplaatst. Alle critici waren werkzaam in bladen met een levensbeschouwelijk
neutrale of katholieke signatuur. Samen vormden deze personen het meest zichtbare
deel van Gides Nederlandse interpretatiegemeenschap: B.M. Boerbach
(Boekenschouw), Menno ter Braak (De vrije bladen, Forum, Het vaderland), Gerard
Bruning (De gemeenschap, De morgen), Dirk Coster (Les Nouvelles Littéraires),
Anton van Duinkerken (De tijd), Jan Greshoff (De groene Amsterdammer, Het
vaderland), Jacob Hiegentlich (De nieuwe gids), Hans van Loon (De vrije bladen,
Den gulden winckel, NRC), Jan van Nijlen (Groot Nederland, De groene
Amsterdammer), Jo Otten (Den gulden winckel, De vrije bladen), E. du Perron (Den
gulden winckel, De vrije bladen, Bataviaasch Nieuwsblad), Elisabeth de Roos (De
gids, NRC), Edmond Sée (Algemeen handelsblad), Johannes Tielrooy (De [groene]
Amsterdammer, De stem, Critisch bulletin) en Matthijs Vermeulen (De gids).
De opgang van Gide in de Nederlandse literaire kritiek en essayistiek viel ongeveer
samen met een systematisering van de aandacht voor buitenlandse literatuur in
enkele (recensie)tijdschriften, die duidt op een groeiende internationale oriëntatie.
In Den gulden winckel, Groot Nederland en Boekenschouw bestond vanaf de
oprichting (in respectievelijk 1902, 1903 en 1906) belangstelling voor de nieuwe
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literatuur uit de omringende landen. In de jaren tien begonnen deze periodieken de
besprekingen van buitenlandse literatuur te groeperen in aan afzonderlijke literaturen
gewijde rubrieken die door een of meer vaste recensenten werden geschreven.
Omstreeks 1906 begon Den gulden winckel een nog incidentele rubriek ‘Fransche
letteren’. Vanaf 1913/1914 werd deze rubriek een regulier onderdeel van het
tijdschrift, met als vaste medewerkers de Vlamingen André de Ridder en Martin
Permys. In datzelfde jaar begon Boekenschouw de rubriek ‘Van de Fransche
leestafel’. Het weekblad De Amsterdammer opende in juni 1917 de rubriek ‘Nieuwe
Fransche Boeken’, verzorgd door Johannes Tielrooy (die in januari 1931 in deze
functie zou worden opgevolgd door Jan van Nijlen). Eveneens in 1917 opende Groot
Nederland de rubriek ‘Buitenlandse literatuur’. Voorheen werden besprekingen van
binnen- en buitenlandse literatuur in dit tijdschrift niet door rubrieksindelingen
gescheiden. In 1917 trok redacteur Frans Coenen drie vaste, bezoldigde
medewerkers aan: H.E. Greve voor de Engelse literatuur, Herman Wolf voor de
Duitse literatuur en de Vlaming Jan van Nijlen voor de Franse literatuur. Waarschijnlijk
hebben de redacties zich gespiegeld aan buitenlandse tijdschriften als Mercure de
France en de NRF, waar onder Jacques Rivière tussen 1911 en 1913 een
36
vergelijkbare rubrieksspecialisatie ontstond. Verder lijkt deze ontwikkeling samen
te hangen met het groeiend Europees cultureel bewustzijn tijdens en na de Eerste
Wereldoorlog, het besef te leven in een internationale ruimte en de veelvuldig geuite
37
wens de Nederlandse literatuur (vooral het proza) op ‘Europees peil’ te brengen.
Van Nijlen, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog uitgeweken naar Nederland
en eind 1918 teruggekeerd naar Vlaanderen, volgde als rubrieksmedewerker van
Groot Nederland de eigentijdse Franse literatuur, met speciale aandacht voor het
werk dat bij grote Parijse uitgevers als Gallimard, Grasset, Hachette en Plon
38
verscheen. Vanaf 1920 schreef hij, vaak met tussenpozen van enkele jaren,
regelmatig over nieuw werk van Gide, die hij - na aanvankelijke reserves - prees
als een objectiverende moralist die klassieke vormbeheersing paarde aan
psychologische diepgang (al bleven de protagonisten in Les Faux-Monnayeurs
39
levenloze schimmen). In 1927 gaf Van Nijlen een treffend beeld van de
polariserende werking van Gide in Nederland toen hij schreef dat een objectief
oordeel over deze schrijver onmogelijk was: ‘Men kan in hem een leider of een
misleider zien; men kan hem sympathiek of zijn geest verfoeilijk en gevaarlijk achten;
40
maar men kan hem niet negeeren.’
Een belangrijke biotoop van de Nederlandse receptie van Gide in het interbellum
was Brussel, in de jaren twintig een centrum van cultureel en literair internationalisme.
Van Nijlen en Du Perron hadden zich in respectievelijk 1920 en 1921 in de Belgische
hoofdstad gevestigd. In 1927 volgden Jan Greshoff, tussen 1927 en 1939 de spil
van de francofiele Nederlandse gemeenschap in Brussel, en de uitgever Alexander
Stols. Hun kennismaking met het werk van Gide hadden zij mede te danken aan
de Brusselse boekhandelaar en uitgever Raoul Simonson, wiens winkel een trefpunt
was voor literatoren en bibliofielen en wiens Bibliographie de l'oeuvre de André Gide
41
in 1924 typografisch was verzorgd door Stols. Simonson bracht Stols
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in contact met de bibliofiel Ludo van Bogaert, die Stols introduceerde bij Valery
Larbaud. Door diens bemiddeling kreeg Stols eind 1926 toegang tot Gide, van wie
42
hij in de jaren daarna enkele teksten in herdruk zou uitgeven. Ook Du Perron
dankte zijn hernieuwde kennismaking met Gides werk (dat hij aanvankelijk maar
matig waardeerde) aan Simonson, die hem ook kennis liet maken met Greshoff en
Stols. Deze schrijvers en uitgevers vonden elkaar in een uitgesproken aristocratische
en elitaire cultuuropvatting. Individualisme, relativisme en traditiebewustzijn
kenmerkten hun werk en optreden. Het ideale kunstenaarschap was dat van
Larbauds riche amateur, de lettré voor wie literatuur noodzakelijkerwijs een zaak
van en voor weinigen was.
Het profiel van deze schrijvers beantwoordt aan het signalement van wat Ruiter
en Smulders het ‘aristo-modernisme’ noemen: een stroming die de moderne literatuur
tot het domein van een geestelijke elite verklaarde en waarvan de
vertegenwoordigers zich afkeerden van de massa en van de gecommercialiseerde
43
boekenmarkt. Het is dit modernisme dat John Carey op het oog had toen hij in zijn
studie The Intellectuals and the Masses de stelling poneerde dat het modernisme
een offensief was van een in het nauw gedreven culturele elite die zich toelegde op
de productie en distributie van ontoegankelijke teksten voor een klein publiek met
als doel de in hun ogen ontwortelde, genivelleerde massa uit het domein van de
44
hoge cultuur te weren. Binnen deze stroming - waartoe naast Greshoff, Du Perron
en Stols ook Ter Braak, Marsman, Bloem en Huizinga gerekend kunnen worden en
waarvan de zelfbenoemde heroïsch-individualist Lodewijk van Deyssel als voorloper
kan worden beschouwd - gooide Gide hoge ogen, als auteur van en voor een
gelijkgezinde intellectuele elite en als munitie tegen het cultuurloze Holland. ‘Wat
zou men zich eigenlijk druk maken over het niet-lezen van Gide door de bewoners
van dit land? Laten ze hem in Godsnaam maar niet lezen, dat is voor hem nog de
beste aanbeveling,’ aldus Du Perron in een brief aan zijn boekhandelaar Henri
45
Mayer in 1930.
In de volgende paragrafen zullen niet alle receptiedocumenten en critici de revue
passeren, maar zal het materiaal casusgewijs worden belicht vanuit de vraag hoe
Gide functioneerde in de strategische repertoires van enkele critici.

3.1. Du Perron als recensent der recensenten
Geen enkele Nederlandse criticus heeft zo veelvuldig en zo principieel over Gide
geschreven als E. du Perron. In 1922 maakte hij kennis met werk van Gide en vanaf
46
1930 zou hij zich opwerpen als de kampioen van Gide in Nederland. Uit zijn talrijke
beschouwingen over de Franse auteur rijst het beeld op van Gide als een
onafhankelijke lettré, die een sceptische levensbeschouwing paart aan intellectuele
beschikbaarheid, authenticiteit en kosmopolitisme; een schrijver voor the happy
few. Gide functioneerde in het project van Du Perrons zelfbevrijding uit het als beper-
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kend ervaren bourgeoismilieu èn in het strategische repertoire waarmee de criticus
Du Perron zijn positie in de Nederlandse literaire wereld legitimeerde.
Waar het bewonderde auteurs als Multatuli of Gide betrof gedroeg Du Perron zich
vaak als een recensent der recensenten. Hij mobiliseerde deze auteurs nadrukkelijk
in zijn boutades tegen hem onwelgevallige Nederlandse critici. Zo veegde hij in Den
gulden winckel van februari 1930 de vloer aan met de Nederlandse critici die Gide
47
de maat meenden te kunnen nemen. In november 1927 had hij een vergelijkbare
excercitie uitgevoerd, toen hij de componist en criticus Matthijs Vermeulen op een
scheldkritiek trakteerde vanwege diens afwijzende bespreking van Les
48
Faux-Monnayeurs in De gids. Vermeulens afwijzing gold zowel de volgens deze
criticus al te gekunstelde romanstructuur als de immorele strekking van de roman,
de ‘scabreuse en crapuleuze zijden’ van de jongensliefde. De kern van Vermeulens
kritiek consoneerde met het ethische standpunt dat in de jaren twintig klonk in Dirk
Costers De stem: ‘Hij [Gide] is expert in verontschuldigingen en in uitvluchten, welke
de verantwoordelijkheid van den romancier opheffen.’ Heet van de naald reageerde
Du Perron in zijn eerste Cahier van een lezer: Gide is ‘een der intelligentste en
misschien de gevarieerdste figuur [...] onder de levende Fransen’ en Vermeulen is
een ‘zaadzak’ en een ‘neetoor van het Coster-soort’. De grens tussen ‘Coster’ (de
kampioen van het ethisch-humanisme) en ‘wij’ (de aristo-modernisten: Du Perron,
Greshoff, Stols) kon niet scherp genoeg getrokken worden.
Du Perrons wrevel was al gewekt toen Coster zich in een interview met Frédéric
Lefèvre in het ook onder Nederlandse literatoren veelgelezen literaire
publiekstijdschrift Les nouvelles littéraires van 19 maart 1927 in negatieve zin over
49
Gide had uitgelaten. ‘Je ne l'aime pas. Il manque de chaleur cordiale...’. Costers
uitspraken in het interview werden geresumeerd in Het vaderland (20 maart 1927),
50
neergesabeld door Paul van Ostaijen en weggehoond door Du Perron. In een brief
aan Johannes Tielrooy kwam Coster nog op het interview terug: hij had Lefèvres
verzoek ingewilligd om zo bij te dragen aan de propaganda voor het Nederlandse
boek in Frankrijk. Aan het slot van deze brief formuleerde Coster zijn opvatting over
auteur en publiek, die het contrast met Du Perrons elitaire houding accentueert:
‘schrijven is een communicatiemiddel, en als er geen gemeenschap meer is, kan
51
men 't net zo goed voor zichzelf doen.’ Van zijn oordeel over Gides gebrek aan
gemoedswarmte en gemeenschapszin behoefde Coster zijn adressaat niet te
overtuigen. In de eerste jaargang van De stem (1921) had Tielrooy een opstel over
Gide gepubliceerd waarin hij zich distantieerde van Gides elitaire mentaliteit, zijn
cynisme en het gebrek aan ‘vastheid’ in diens levensvisie waardoor geen uitzicht
52
werd geboden op ‘het verrukkend besef eener gemeenschap en maatschap’.
Du Perrons opstel ‘André Gide en de Hollandsche kritiek’ kende een incubatietijd
van bijna een jaar. Op 19 april 1929 raadde Du Perron zijn vriend Nico Donkersloot
aan ‘héél André Gide’ te lezen en kondigde hij een groot artikel aan over Gide, ‘die
in Holland met het domste wantrouwen, nog steeds, behandeld wordt.’ ‘Iemand die
Gide heelemaal gelezen heeft, aanvaardt hem zonder meer, en met àl
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zijn fouten (van karakter, en levensleer, enz. enz.) omdat hij sans contredit het
53
grootste en gevarieerdste talent is van de heele levende Fransche schrijverswereld.’
Directe aanleiding van Du Perrons opstel waren twee artikelen over Gide die kort
na elkaar in Den gulden winckel waren verschenen. In ‘Gide als Proteus en Apostel’
prees Hans van Loon Gide als een auteur die bezeten was van ‘den drang naar
oprechtheid’, die de zelfkritiek niet schuwde en geijkte maatschappelijke waarden
54
niet kon accepteren zonder zijn oprechtheid te offeren. J.F. Otten wijdde enkele
afleveringen later een beschouwing aan Gide, waarin hij enkele ‘dwaze meeningen’
55
van ‘de gemiddelde lezende mensch’ over de auteur ontkrachtte. Het beeld van
Gide dat Otten ontwierp strookte op hoofdlijnen met dat van Du Perron: Gide is een
belangwekkend schrijver vanwege zijn verzet tegen fixatie, maar de complexe
verbeeldingswereld van deze auteur stuit op onbegrip bij de ‘gemiddelde mensch’
die immers leeft bij zijn burgerlijke zekerheden.
Du Perron opende zijn opstel met zijn enthousiasme uit te spreken over de stukken
van Van Loon en Otten, die tot de weinige critici behoorden die Gide naar waarde
wisten te schatten. Vervolgens worden Gides ‘slechte verstaanders’ van repliek
gediend: Dirk Coster, Matthijs Vermeulen en Gerard Bruning weten niets beters te
doen dan Gide te meten naar hun eigen bekrompen morele standpunten, terwijl
Marsman Gide ‘de stichter van bijna alle kwaads’ noemde.
De door Du Perron aangehaalde uitspraak van Marsman dateerde van 1926, toen
hij nog sterk onder de invloed van Gerard Brunings radicale katholieke cultuurkritiek
stond, en werd in 1928 opnieuw afgedrukt in zijn bij uitgeverij De Gemeenschap
56
gepubliceerde bundel De lamp van Diogenes. Het is vooral Marsman die het in
Du Perrons opstel moet ontgelden. In de N.R.C. van 8 juni 1929 had Marsman, in
een korte maar principiële recensie van Du Perrons dichtbundel Poging tot afstand,
diens bewondering voor Gide, ‘dien ik detesteer’, onder vuur genomen. Gides
‘zoogenaamde’ immoralisme deed Marsman af als kinderachtig, burgerlijk en tam:
‘Niets is zoo smakeloos als de z.g. immoraliteit van benepenen, die tot hun ergernis
en als men wil tot ons vermaak, voortdurend gekweld worden door hun misschien
zelfs ten onrechte slecht geweten: zoo braaf zijn ze soms.’ Du Perrons schoppen
tegen Coster en Vermeulen noemde Marsman ‘miezerig, pesterig en flauw’, diens
57
geest ‘hondsch en moerassig’ en voortkomend uit ‘gelijkvloersch cynisme’. Du
Perron was gestoken door Marsman aanval. Dat Marsman Gide een ‘immoralist’
noemde, getuigde volgens hem van volslagen onbegrip: Marsmans theorieën over
‘vitaliteit’, ‘dynamiek’ en ‘vormkracht’ konden het oeuvre ‘van een man als Gide’ niet
aantasten. Dat juist Marsman alle aandacht kreeg in Du Perrons anti-kritiek had
waarschijnlijk te maken met het feit dat Du Perron in deze generatiegenoot, anders
dan in Coster of Bruning, een mogelijke toekomstige medestander vermoedde, die
evenwel op het rechte pad moest worden gebracht. In de jaren dertig zou Marsman
zijn gestorven mentor Gerard Bruning inruilen voor Du Perron, die zijn belangrijkste
58
adviseur werd en die hem aanmoedigde L'immoraliste te vertalen.
De teneur van de Nederlandse receptie van Gide vergeleek Du Perron met ‘de

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

246
verontwaardiging der kerkgangsters van het nette dorp bij de verschijning van de
zondige vreemdelinge’. Du Perron aarzelde niet om Gide te plaatsen in de top van
de contemporaine wereldliteratuur: ‘een schrijver, oneindig subtieler, oorspronkelijker
en veelzijdiger, oneindig grooter als kunstenaar - en waarom ook niet als mensch?
- dan de heeren Zweig en Schnitzler en wie al niet meer, naar wier werken, vertaald
en onvertaald, zoo'n voortdurende navraag bestaat in den Nederlandschen
boekhandel.’ Het in de pan hakken van de slechte verstaanders van Gide was Du
Perron een persoonlijke behoefte; de criticus moest geen publieksvoorlichter zijn
(als Coster), maar iemand die zijn mening uitsprak voor enkele gelijkgestemden;
‘“het Publiek” kan Gide gerust ongeopend laten’, want ‘men weet niet wat men ervan
denken moet’.
Du Perrons opstel uit 1930 is een knooppunt van kritische stemmen over Gide.
Zijn beschouwing liep uit in een manifest van het aristo-modernisme, waarin ‘ethici’
als Coster, Vermeulen, Bruning en Marsman buiten spel werden gezet. Toen Du
Perron zijn opstel in 1931 opnam in de bundel Vriend of vijand (Cahiers van een
lezer), die deel uitmaakte van de reeks Standpunten en getuigenissen bij Stols,
voegde hij een voetnoot toe waarin hij zijn polemische werkwijze en elitaire
cultuuropvatting motiveerde: Gide is een schrijver ‘voor enkelen’ en het opstel had
vooral tot doel hem tegen ‘de vijand’, ‘de al te braaf-voelenden van het “andere
soort”’, die Duhamel - ‘een franse Dirk Coster’ - boven Gide plaatsen, te
59
beschermen. In Uren met Dirk Coster (Een tegenstem), Du Perrons finale afrekening
met Coster, plaatste hij zijn opponent als publieksvoorlichter tegenover Gide,
60
voorbeeld bij uitstek van de schrijver ‘voor the happy few’.
Voor Du Perron zou Gide tot 1940 een ijkpunt blijven, al kon hij hem niet
61
onvoorwaardelijk bewonderen. Zijn waardering gold vooral de auteur van Prétextes
- de polemiserende essayist. Gides bekering tot het Sovjetcommunisme vond hij
dan ook ongeloofwaardig en strijdig met het ideaal van de autonome, kritische
62
intellectueel, die iedere collectivistische ideologie diende te ontmaskeren. ‘Een
Gide de noodzakelijkheid van het stalinisme te horen verdedigen, geeft mij lust om
trotskist te worden, zelfs als ik daar geen betere redenen voor vinden kon; ik moet
aan de trotskisten denken om dan toch maar weer de moed te vinden tot
63
het...isolement.’ Gides breuk met het communisme, zijn Retour de l'U.R.S.S., werd
64
door Du Perron natuurlijk met open armen ontvangen. In 1939 noemde Du Perron
65
de zeventigjarige Gide het intellectuele geweten van het bedreigde Europa. Dat
beeld van Gide zou tussen 1945 en 1960 in de Nederlandse Gidereceptie
66
domineren.

3.2. Katholiek verzet
Coster, Vermeulen, Tielrooy en Marsman mochten dan hun bezwaren tegen Gide
hebben, het georganiseerde verzet kwam van katholieke zijde. Toen Gides roem
zich over Europa verspreidde, beleefde Frankrijk een katholiek reveil. Geïnspireerd
door
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de radicale katholieke pamflettist Léon Bloy en door de filosofie van Thomas van
Aquino bracht Jacques Maritain met een groep geestverwanten een cultuurbeweging
op gang die niets minder beoogde dan de restauratie van de katholieke cultuur in
de moderne tijd. Rond Maritain schaarde zich in de jaren twintig een internationaal
gezelschap van denkers en kunstenaars die streefden naar een renouveau
catholique. Als gevolg van reformatie en revolutie was de Westerse cultuur volgens
hen ontwricht geraakt en enkel een nieuwe spiritualiteit kon deze cultuur van een
67
wisse ondergang redden. Sinds de publicatie van Corydon en Les caves du Vatican
68
gold Gide onder katholieke critici als een exponent van deze ontwrichting. In
december 1923 had Maritain in een persoonlijk onderhoud getracht Gide ervan te
weerhouden Corydon in een grote oplage te publiceren, maar deze poging was
69
vergeefs.
Tot de binnenste kring van Maritains netwerk behoorde Pieter van der Meer de
Walcheren, die in de jaren twintig een belangrijke schakel was tussen de groep rond
Maritain en de Nederlandse katholieke jongeren die zich groepeerden in tijdschriften
70
als Roeping, De valbijl en De gemeenschap. Tussen 1921 en 1924 besteedde hij
in zijn rubriek ‘Kunst en letteren’ van het weekblad De nieuwe eeuw met grote
regelmaat aandacht aan het werk van katholieke Franse schrijvers en kunstenaars.
Onder jonge katholieke critici waren zijn opvattingen over contemporaine literatuur
beeldbepalend. Enkele weken nadat Maritain zich in een interview in Les nouvelles
littéraires had afgekeerd van Gides ketterijen, kregen de lezers van De nieuw eeuw
ook Van der Meers ongezouten opinie. Gides werk was ‘een zeer subtiel geestelijk
gif [...] van een geheime ontbindende macht’, de auteur een ‘perverschen,
demonischen geest’ en Nederlandse katholieke lezers deden er goed aan kennis
71
te nemen van wat Maritain en Massis over Gide schreven. Een vergelijkbaar geluid
klonk in het in 1906 opgerichte katholieke recensietijdschrift Boekenschouw, waarin
protectionistische motieven het literaire oordeel bepaalden: de katholieke lezer
moest beschermd worden tegen gevaarlijke uitwassen van goddeloze literatuur en
juist om die reden besprak het tijdschrift zoveel mogelijk teksten uit binnen- en
buitenland. Vooral in het eerste decennium van het blad gebeurde dat in ultrakorte
recensies, zoals deze over Les caves du Vatican: ‘De schrijver is een van die
mannen, van wien men een tijd geleden vermoedde dat hij zich getrokken voelde
tot het catholicisme. De spot tegen de Roomsche Kerk en stille corruptie, waarvan
72
dit boek vol zit, bewijzen wel dat die hoop ijdel was.’ Protectionistische motieven
spraken uit een recensie van Les Faux-Monnayeurs, dat ‘simpliciter slecht’ werd
geacht en het product van een ‘gevaarlijk schrijver’, ter staving van welke bewering
73
een Franse katholieke autoriteit - de criticus Mauclair - werd aangehaald. Ook
Boekenschouw mobiliseerde Gide in zijn strategische repertoire. Zo bekritiseerde
de jezuïet P. van der Scheer Nederlandse critici als Sybrandi Braak (wiens dissertatie
André Gide et l'âme moderne in 1923 was verschenen en waarmee Gide een plaats
kreeg in de academische literatuurbeschouwing) en Johannes Tielrooy (Fransche
litteratuur van onze dagen, 1928), die verzuimd hadden Gides anti-katholieke houding
74
te bekritiseren, zoals Henri Massis dat in zijn Jugements zo treffend had gedaan.
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De meest omvangrijke en principiële uiteenzetting over Gide vanuit katholieke kring
was afkomstig van een van de jongeren uit het mentoraat van Van der Meer de
Walcheren, Gerard Bruning. In 1926 publiceerde hij in drie afleveringen van De
75
gemeenschap zijn essay ‘Van André Gide tot André Breton’. Het beeld dat Bruning
schetste van de moderne Franse literatuur consoneerde geheel met dat van Van
der Meer de Walcheren. Deze literatuur bewoog zich sinds Gide in een neergaande
lijn naar de duistere diepten van Dada en Surrealisme. Gide wordt door Bruning
verantwoordelijk gesteld voor enkele gevaarlijke ‘afwijkingen in het Europese denken
gevoelsleven’, waaronder ‘de negatie van het verstand en van de wil en (in vereniging
ook met Freud's theorieën) de ontdekking van het onderbewustzijn, sinds Dostojewski
en André Gide gevaarlijk geëxploiteerd.’ De strekking van het essay was daarmee
gegeven, maar bij nader inzien is Brunings beeld van Gide niet eenduidig. Hij noemt
Gides ‘levensleer’ weliswaar ‘cynisch’ en ‘giftig’, maar door de kritiek heen schemert
onmiskenbaar ook bewondering door voor de literaire kwaliteiten van diens werk
en voor zijn ‘ethische bezorgdheid’. Gide heeft zich bekend tot Protos, ‘die als een
verderfengel tussen de mensen is: het kwade uitzaaiend, de duisternissen in elke
ziel oproepend, de fascinerende “détours des pensées” arglistig prikkelend.’ Voor
een dergelijke paradoxale taxatie had Du Perron geen emplooi (de strekking van
76
Brunings ‘halfbakken artikel’ was hem naar eigen zeggen ontschoten ), maar Ter
Braak legde de kern van Brunings Gidebeeld open toen hij in 1930 noteerde: ‘Als
men Bruning zijn liefde voor Gide voorhoudt, is dat geen beschuldiging van
dubbelzinnigheid; neen, Bruning moest Gide zo liefhebben om hem zoo te kunnen
77
haten, hem zoo begrijpend te kunnen bestrijden.’
In zijn analyse van Brunings essay bracht Ter Braak een mechanisme aan het
licht dat in de receptie van Gide van groot belang is: Bruning projecteerde zijn eigen
obsessies op Gide. Eenzelfde projectie is zichtbaar in Ter Braaks beschouwing
‘Gide's christendom’ uit 1937, waarin hij Gide ‘noch een cynicus noch de principiële
negativist’ noemt, maar ‘een Christen van de protestantse nuance, die, zoals van
iedere werkelijke protestant eigenlijk gevergd kan worden, de christelijke overlevering
78
[...] telkens opnieuw toetst aan de Evangeliën.’ Gides christendom, aldus Ter Braak,
is bewegelijk en derhalve onorthodox, want een ‘afrekening’ met ieder versteend
‘geloof’ door een denker die de tegenspraak in zichelf niet schuwt. In de jaren dat
Ter Braak zijn generatiegenoten taxeerde op hun bereidheid afscheid te nemen van
domineesland (te breken met overgeleverde levensbeschouwelijke conventies),
vond ook hij in Gide een ijkpunt.

4. Conclusies
Welke vlakken en lijnen in het Nederlandse literaire polysysteem lichten op wanneer
de receptie van Gide wordt getraceerd? Een eerste conclusie is dat Gide in het
interbellum door een groot aantal critici in een groot aantal periodieken werd
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besproken. De actieradius van Gides receptie was aanzienlijk groter dan die van
bijvoorbeeld Virginia Woolf, die door een veel kleinere groep recensenten werd
besproken, recensenten bovendien die niet direct een canoniserende invloed
79
uitoefenden. Anders dan Woolf en net als Valéry werd Gide besproken door zowel
critici die later naar de periferie van het literaire polysysteem werden geschoven
(Coster, Tielrooy, Bruning, Vermeulen, Van Loon, Otten, Hiegentlich) als door critici
die na de Tweede Wereldoorlog werden gecanoniseerd en wier kritisch proza vanaf
de jaren vijftig opnieuw werd uitgegeven (Du Perron, Ter Braak). Deze tweede groep
had een beeld ontworpen van Gide dat na de oorlog werd gereproduceerd door
critici als Max Nord, Sem Dresden en Pierre H. Dubois: dat van een auteur voor
literaire fijnproevers die intellectuele onafhankelijkheid prefereerden boven religieuze
80
en ethische bindingen. Hoewel Forum na de oorlog ging gelden als het meest
gezaghebbende literaire tijdschrift in het interbellum blijkt hier opnieuw dat er, ook
waar het de receptie van Gide betreft, meer was dan Forum alleen. Oversteegen
had dan ook stellig gelijk toen hij in Vorm of vent opmerkte dat Gides opvattingen
‘in ons land doorgaans te eenzijdig gezien worden door de bewondering die de
81
Forum-schrijvers hem toedroegen.’
Twee segmenten van het polysysteem zijn in deze receptiegeschiedenis vrijwel
afwezig: het protestants-christelijke circuit en vrouwelijke critici. Het belangrijkste,
want meest toonaangevende protestants-christelijke tijdschrift, Opwaartsche wegen
(1923-1940), liet Gide onbesproken. De enige vrouwelijke criticus die incidenteel
82
over Gide schreef was Elisabeth de Roos.
Twee subsystemen hebben in de receptie van Gide tot 1940 een dominante rol
gespeeld: het netwerk van wat ik met Ruiter en Smulders de ‘aristo-modernisten’
heb genoemd (met als kern: Greshoff, Du Perron en Stols) en de levensbeschouwelijk
bevlogenen die gevonden konden worden in het katholieke literaire circuit (met als
voornaamste spreekbuizen Boekenschouw en Gerard Bruning) en in de invloedssfeer
van Dirk Coster (Tielrooy, Vermeulen). De twee subsystemen hadden hun eigen
periodieken en woordvoerders, die uiteraard ook weer op elkaar reageerden en
waartussen een criticus als Marsman zich bewoog. In het voorgaande is gebleken
dat beide groepen critici Gide mobiliseerden in hun strategische repertoire: zij
ontwierpen een beeld van Gide dat fungeerde als instrument ter legitimatie van de
eigen cultuur- en literatuuropvatting. Voor Greshoff en Du Perron was Gide voor
alles de aristocratische en onthechte intellectueel, een schrijver ‘voor weinigen’ die
er als persoonlijkheid toe deed. In hun boutades aan het adres van het Hollandse
publiek legitimeerden zij hun elitaire cultuuropvatting door deze Gide voor het
voetlicht te brengen. Hierin werden zij voorafgegaan door de niet minder
aristocratische vroege Gide-recipiënten Diepenbrock en Van Deyssel.
Het tweede segment, dat van de ethici en de katholieken, vormde een minder
hecht geheel waar het de receptie van Gide betrof. Zowel Coster en Vermeulen als
Van der Meer de Walcheren, Bruning en Boekenschouw verwierpen Gides werk en
opvattingen. In hun repertoires was Gide een belangrijk negatief referentiepunt.
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Wat Greshoff en Du Perron zagen als intellectuele onthechting, beschouwden deze
critici als morele ontworteling. Waar de ethici zich beriepen op door Coster geijkte
normen als ‘bewogen menselijkheid’ en ‘gemoedswarmte’, die bij de cynicus Gide
ver te zoeken zouden zijn, daar legitimeerden katholieke critici hun anti-moderne
programma door, in navolging van Maritain, Gide af te wijzen. Maar ook waar het
de ontvangst van Gide betreft vormde het katholieke circuit geen gesloten front.
Terwijl Boekenschouw het gevaar van Gide bleef benadrukken, toonde Bruning zich
onmiskenbaar gefascineerd door de auteur, iets wat ook Ter Braak signaleerde. De
dubbele houding van katholieke schrijvers ten aanzien van Gide bracht Van
Duinkerken onder woorden toen hij in zijn memoires opmerkte dat Gide onder de
katholieke jongeren gold als ‘het duidelijkste voorbeeld van een verwerpelijke, hoewel
83
grote schrijver.’ De argumenten die beide groepen aanvoerden pro en contra Gide
waren van zowel literaire als levensbeschouwelijke, politieke en maatschappelijke
aard.
Uit het hier gepresenteerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat een
buitenlandse auteur als Gide werd gebruikt in de positioneringsstrategieën van
uiteenlopende (groepen) Nederlandse auteurs en critici. Zijn functie was die van
een katalysator: zonder zich zelf in het Nederlandse debat te mengen, wekte hij
reacties op in het Nederlandse literaire systeem en stuurde hij de standpunten van
uiteenlopende (groepen) schrijvers en critici in het interbellum. Door de receptie van
buitenlandse literatuur systematisch in het literair-historisch onderzoek te betrekken
wordt duidelijk dat de dynamiek van het Nederlandse literaire polysysteem mede
werd bepaald door de verbindingen met het buitenland.
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Een Hollands-Franse verwantschap
Johannes Tielrooy als lezer van Paul Valéry
Sophie Levie
1. Inleiding
In de driedelige Histoire des littératures die aan het eind van de jaren '60 van de
twintigste eeuw verscheen bij de gerenommeerde Parijse uitgever Gallimard, worden
1
in totaal 45 bladzijden gewijd aan de ‘littérature néerlandaise’. In de bibliografie die
volgt op dit stuk waarin zowel de Nederlandse als de Vlaamse literatuur worden
behandeld, staat als één van de negen titels onder het kopje ‘périodes moderne et
contemporaine’ een studie van Johannes Tielrooy vermeld. Het is zijn Panorama
2
de la littérature hollandaise uit 1938. Postuum betekent het een ware triomf voor
deze, door de mannen van Forum zo zeer geplaagde criticus, dat dertig jaar na de
verschijning van zijn handboek, zijn visie op de Nederlandse literatuur van het
interbellum in de reeks ‘Encyclopédie de la Pléiade’, een plaats heeft gekregen.
Deze kleine erkenning van zijn inspanningen om de Nederlandse literatuur
bekendheid te geven in Frankrijk wordt echter nog niet gespiegeld door een gelijke
erkenning van zijn inspanningen voor de Franse literatuur in Nederland, of in wat
ruimere zin, voor zijn bijdrage aan de literatuurkritiek in het algemeen. Een snelle
speurtocht door de meest gebruikte literatuurhistorische overzichten van de laatste
decennia leert dat Tielrooy noch in Anbeek, noch in Brems, noch in Schenkeveld-Van
der Dussen, noch in Van Bork/Laan genoemd wordt. Alleen Ruiter en Smulders
3
vermelden zijn naam. Vanuit de opvatting dat geen enkele letterkunde ooit in een
nationaal isolement verkeert, maar dat producenten en consumenten van literatuur
zich op uiteenlopende wijze op de hoogte stellen van wat er over de grens gebeurt
en wat de literaire mode in het buitenland dicteert, is de criticus Tielrooy een
interessante onderzoekscasus. De auteurs in deze special van Nederlandse
letterkunde delen immers een nieuwsgierigheid naar de wisselwerking tussen de
nationale en de internationale literaire ruimte en naar de mogelijkheden om
verschillende vormen van literaire mediatie in kaart te brengen. Tielrooy heeft, met
alle letterkundige ‘missers’ en eigenaardigheden die hem achteraf kunnen worden
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nagedragen, als intermediair voor de Franse letterkunde in Nederland een rol van
betekenis gespeeld, zoals in de inleiding bij dit nummer reeds is aangegeven.
De eerste publicatie van zijn hand waarin een element uit de Franse cultuur
centraal staat, verscheen in 1913 in De Nieuwe Gids. Het is een uitgebreide
bespreking van een boek van Octave Uzanne uit 1910, Parisiennes de ce temps,
en leurs divers milieux, états et conditions. Tielrooys tekst draagt de titel
4
‘Hedendaagsche Parisiennes’. Het is tevens een opmerkelijke bespreking omdat
er naast pikante wetenswaardigheden en ferme meningen over uiterlijk en gedrag
van de Parijse vrouw in het algemeen, ook een aantal standpunten over de
vrouwelijke auteur in zijn te ontdekken die duidelijk vooruitlopen op zijn latere
kenschets van Nederlandse schrijfsters in het Panorama de la littérature hollandaise.
Geheel conform de mode van de dag worden schrijvende vrouwen als een klasse
apart beschouwd, een klasse die soms welwillend, meestal neerbuigend, maar altijd
5
geïsoleerd bekritiseerd wordt. In het jaar van zijn dood schreef hij onder andere in
De Vlaamse Gids over Voltaire en recenseerde hij voor het Critisch Bulletin een
6
studie van Jean Guéhenno over Rousseau. In de vier decennia tussen 1913 en
1953 publiceerde hij korte en langere stukken over Franse literatuur en cultuur in
De (groene) Amsterdammer, in Elseviers Maandschrift, in De stem, in Neophilologus
en in een reeks andere kranten en tijdschriften. Hij schreef over Honoré de Balzac,
Anatole France, Victor Hugo, Ernest Renan, Pierre de Ronsard en vele anderen.
Een Franse auteur voor wie hij echter een speciale bewondering lijkt te hebben
gehad, is Paul Valéry. De romanist Sem Dresden noemde in het levensbericht dat
hij in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde over Tielrooy
schreef, diens belangstelling voor Valéry karakteristiek:
Het kon niet anders of de figuur van de grote dichter-theoreticus, die
omstreeks 1925 nog niet of nauwelijks bekend was in Nederland, moest
hem zeer na staan. Met alle omzichtigheid en subtiliteit, die hem eigen
waren, heeft Tielrooy dan ook iedere keer opnieuw niet alleen op Valéry
gewezen, maar er tevens naar gestreefd zijn theoretische opvattingen te
doorgronden, zich deze eigen te maken en te verwerken in wat hij zelf
7
over de grondslagen der letterkunde dacht.
Tielrooy heeft inderdaad vele malen over Valéry geschreven en toch worden Ter
Braak en Du Perron, ook al is het dan hoofdzakelijk in negatieve zin, eerder met de
Fransman geassocieerd dan hij. De hegemonie van de Forumianen is er zeker ook
debet aan dat Jan Fontijn in zijn uiterst subtiele weergave van een aantal essentiële
standpunten van Valéry, die zijn opgenomen in zijn essaybundel Kijk naar de vis
uit 2003, de uitspraken van Ter Braak, Du Perron, Vestdijk en Van Vriesland
8
weergeeft, maar de door Forum verguisde Tielrooy overslaat.
In de onderstaande bijdrage wordt onderzocht op welke wijze het werk van deze
enigmatische Franse dichter en prozaïst via kranten en tijdschriften in de Nederlandse
literatuur is geïntroduceerd tot aan zijn dood in 1945. De receptie van Valéry werd
in 1926 door Tielrooy in De stem op gang gebracht en in 1933 in Forum door Vestdijk
voortgezet. Hun beider visie komt hieronder aan de orde.
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2. ‘Maar kent ge ook Paul Valéry, den dichter?’
Met honderd procent zekerheid is het niet vast te stellen, maar de naamsbekendheid
van Paul Valéry lijkt in 1922 via De Amsterdammer een aanvang te nemen. In de
rubriek ‘Tijdgenooten’ beschrijft de criticus W.G. Byvanck hoe een ontmoeting met
Gide eindigt met de volgende woorden van de bewonderde auteur:
Denk niet dat Frankrijk thans vertegenwoordigers van het klassieke
beginsel mist. Gij kent natuurlijk Marcel Proust met den eigen stijl en het
eigen gezichtsvermogen en onder het allerbijzonderste toch geheel het
9
algemeen menschelijke. Maar kent ge ook Paul Valéry, den dichter?
Byvanck, wiens bemiddelende rol ten gunste van de Franse letterkunde in Nederland
aan het eind van de negentiende eeuw wel enige overeenkomsten vertoont met die
10
van Tielrooy twintig jaar later, kende de naam van Valéry zonder twijfel. Of zijn
lezers in De Amsterdammer ook al zo ver waren, vroeg hij zich kennelijk af, gezien
de wijze waarop hij Gides vraag hier retorisch presenteert. Zijn twijfel was terecht
want er was tot dan toe nog niet over Valéry geschreven in de Nederlandse pers
en het zou ook nog even duren voordat de auteur werd geïntroduceerd. Drie jaar
later, in 1925, is Tielrooy de volgende die Valéry in De Amsterdammer noemt. Met
name in de rubriek ‘Nieuwe Fransche Boeken’, die van 1917 tot 1951 onder zijn
verantwoordelijkheid viel, lijkt hij de naam te vermelden zodra hij daartoe een reële
aanleiding ziet. Tussen 1925 en het jaar waarin Jan van Nijlen de rubriek van hem
overneemt, laat Tielrooy Valéry dertien maal in het weekblad aanwezig zijn.
In januari 1925 bespreekt hij in zijn rubriek achter elkaar twee Nederlandse
overzichten (van de romanist Valkhoff en van de criticus Greshoff) en een Franse
studie (van de criticus Crémieux) over de Franse letterkunde, boeken die alledrie
11
in 1924 zijn uitgekomen. Terloops vermeldt hij in een lange rij namen Valéry als
één van degenen aan wie Crémieux terecht aandacht besteedt. Deze eerste maal
is het nog niet meer dan de naam van de auteur die Tielrooy noemt. In mei 1925,
in een recensie van de Anthologie de la nouvelle poésie française, die kort daarvoor
bij de uitgever Kra is verschenen, past Valéry echter al in een rijtje preferente
12
dichters, waartoe onder anderen ook Baudelaire, Claudel en Cendrars behoren.
Opmerkelijk is dat Tielrooy in dit stuk Nijhoff aanhaalt die de bloemlezing zes weken
eerder heeft besproken in de NRC. Hij lijkt hier bewust of onbewust een
Frans-Nederlandse/Nederlands-Franse letterkundige ruimte te creëren, waarin
zonder onderscheid wordt gesproken over studies over de Franse letterkunde of
die nu uit Nederland of Frankrijk afkomstig zijn. Het is een mediërende strategie die
13
hij op verschillende manieren veel vaker zal gaan toepassen.
Aan het eind van het jaar toont Tielrooy voor het eerst onomwonden zijn
bewondering voor de Franse auteur. Vier nieuwe Franse boeken bespreekt hij en
in de ultrakorte ‘Berichten en aanteekeningen’ waarmee de rubriek iedere keer
besluit, staat te lezen:
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Voorop sta de vermelding van een der beste daden die de Académie
Française sinds jaren verrichtte, de verkiezing van den belangrijken dichter
der Charmes, den eminenten prosateur die Eupalinos schiep. Spoedig
meer over deze schrijver, die recht heeft op een studie, uitvoeriger dan
ik tot nu toe heb kunnen leveren. Door toedoen van de Alliance Française
14
heeft Valéry onlangs in Nederland lezingen gehouden.
Steeds weer duikt de naam van Valéry op in Tielrooys stukken met als doel zijn
lezers daardoor te doordringen van het feit dat hij als één van Frankrijks belangrijkste
auteurs moet worden beschouwd. Als Carry van Bruggen Valéry's naam (met die
van vele anderen) overslaat in een bespreking van Franse literatuur wijst Tielrooy
haar op haar ‘fout’, ‘Nu heb ik toch wel lust, de gaatjes van Mevrouw van Bruggen's
douchetoestel half dicht te knijpen en den kouden straal in haar eigen richting te
15
dirigeeren’. En in een bespreking van de Anthologie de la nouvelle prose française
in juni 1927 polemiseert hij met de Nederlandse kritiek in het algemeen met het
verwijt dat deze haar taak soms te licht opvat. Hij stelt de vraag waarom er voor een
Nederlands publiek over Franse literatuur geschreven zou worden en beantwoordt
deze met het Horatiaanse utile dulci. Het enige verdedigbare doel is de Nederlandse
lezer scherper te doen beseffen in hoeverre het aangenaam en nuttig is dat hij
bepaalde, door de criticus geselecteerde, Franse werken leert kennen. Zelf kan een
lezer vervolgens beoordelen of die werken iets voor hem zijn. De rol van de criticus
is belangrijk, want boeken aan te bevelen die dat niet waard zijn, is een nutteloze
bezigheid.
Romain Rolland en de Hollandsche dames vinden elkaar wel zonder
critiek in de bladen! Omgekeerd, Fransche schrijvers kortaf veroordeelen
omdat de Hollander hun diepste wezen niet aanstonds begrijpt is
roekeloos. Men gooit geen juweelenkistje weg om de ingewikkelde
gesteldheid van het slot. Als wij eeuwig voortgaan Barrès en Valéry duister
of gewrongen te noemen, loopt Nederland gevaar in het litteraire eeuwig
de mindere van Frankrijk te blijven; en een litteraire genieting van hooge
orde wordt den Nederlandschen lezer in ieder geval al dadelijk
16
onthouden.
Drie aspecten van Tielrooys kritisch profiel zijn inmiddels zichtbaar: hij ziet het als
de taak van de criticus een selectie te maken uit het buitenlandse aanbod, waarbij
deze niet moet nalaten ook moeilijke auteurs te bespreken. Hij volgt de opvattingen
van Horatius, verwoord in diens Ars poetica, met name onderschrijft hij diens
standpunt dat het de functie van de criticus is datgene te presenteren waarvan de
lezer kan leren en genieten tegelijkertijd. En hij bemiddelt tussen het Franse en
Nederlandse literaire veld door regelmatig auteurs, uitgevers en critici uit beide
letterkundes door elkaar te noemen, met als doel de Nederlandse literatuur op een
hoger plan te brengen. Valéry is voor hem een belangrijke standaard die hij, zodra
daartoe gelegenheid is, graag als zodanig noemt. In theoretische termen
geformuleerd: Tielrooy neemt de Fransman op in zijn strategisch repertoire met de
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bedoeling hem in het Nederlandse polysysteem ‘in te schrijven’ en het daarmee te
verrijken.
In De (groene) Amsterdammer schrijven in het interbellum naast Tielrooy ook
Henrik Scholte, J.W.F. Werumeus Buning, Herman Middendorp, Jan van Nijlen,
D.A.M. Binnendijk, Anton van Duinkerken, Giacomo Antonini, Vestdijk, Du Perron
en Van Vriesland over Valéry. Het zijn niet altijd diepgravende oordelen, die worden
gegeven, vaak is het niet meer dan het noemen van de naam in een rijtje Franse
auteurs of de vermelding dat Valéry een inleiding heeft geschreven bij een publicatie.
Wie er ook aan het woord is, altijd is de vermelding positief en altijd figureert de
auteur aan de top van wat Frankrijk op dat moment te bieden heeft. Degene die
ruim 75 jaar na het verschijnen achter elkaar de stukken leest waarin Valéry's naam
wordt genoemd, constateert dat wat gezegd wordt weliswaar allemaal erg aan de
oppervlakte blijft, maar dat een lezer zich tot 1945, het jaar van Valéry's dood, via
De (groene) Amsterdammer toch een vrij compleet beeld van de veelzijdigheid van
de Franse auteur heeft kunnen vormen. Zo bespreekt Werumeus Buning in zijn
‘Kroniek van den dans’ een studie over Valéry als ‘dansphilosoof’, signaleert
Binnendijk verwantschap tussen gedichten van Vestdijk en die van de Franse auteur
en adverteert Stols in 1929 met enkele belangrijke luxe uitgaven uit zijn fonds
waaronder het door de uitgever zelf vertaalde Le Retour de Hollande. Zo verzucht
Victor van Vriesland in 1938 dat niet Pearl Buck maar Valéry de Nobelprijs had
17
moeten krijgen en wordt in 1939 ook Valéry's politieke stellingname vermeld.
De naam fungeert als signaal voor kwaliteit uit Frankrijk: tien jaar na Gides vraag
aan Byvanck is niet alleen ‘den dichter’ Valéry in Nederland bekend, maar is hij als
prozaïst en essayist eveneens al vele malen in de publieke pers genoemd. Want
het patroon van De (groene) Amsterdammer, het noemen van de naam, individueel
of in een rijtje Franse auteurs, is in andere kranten en tijdschriften uit het interbellum
ook waarneembaar. Vanaf het midden van de jaren '20 duikt Valéry's naam op in
Den gulden winckel, in De gids, in De vrije bladen, in De Nieuwe Rotterdamsche
Courant en elders. Artikelen waarin het werk van de auteur centraal staat zijn echter
uiterst schaars. De eerste uitvoerige studie, die aandacht waarop de auteur volgens
Tielrooy recht had en die hij beloofde te zullen geven, zoals het in het eerder gegeven
18
citaat luidt, verscheen in 1926 in De stem. Wat schreef Tielrooy over Valéry?

3. ‘...een schema te ontwerpen...’
In een introductie van drie bladzijden schotelt Tielrooy zijn lezers een rij titels van
werk van Valéry en een reeks namen van auteurs met wie deze min of meer verwant
is voor. Hij vertelt over de eerste symbolistische verzen, gevolgd door de periode
19
van zwijgen en over het nieuwe begin in 1917 als La Jeune Parque verschijnt. Het
essay Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, oorspronkelijk uit 1895, in
1919 door de auteur gereviseerd, noemt Tielrooy een stuk dat ‘van beteekenis is
en [dat] steeds
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meer zal blijken voor het geestesleven, d.i. voor het leven, van onzen tijd.’ De
criticus is goed op de hoogte, hij volgt Valéry in de Franse tijdschriften (Commerce
en de Nouvelle Revue Française) en heeft zich, zo blijkt uit zijn literatuurlijstje, laten
leiden door recente gezaghebbende Franse publicaties over zijn onderwerp. Ook
een Duits en een Nederlands artikel worden in zijn bibliografie opgenomen, dat van
Ernst Robert Curtius in Der neue Merkur uit 1924 en dat van S. Braak in de N.R.C.
van 1923. Opnieuw wordt duidelijk dat Tielrooy als criticus opereert in een
21
internationale literaire ruimte.
Het gaat Tielrooy niet om tekstexplicatie of om een positiebepaling van Valéry in
de Franse literatuurgeschiedenis, zijn streven is ‘een schema te ontwerpen van
Valéry's innerlijk, de essentieële thema's te noemen en te bespreken van een
geheel-van-werken, dat men niet met andere hedendaagsche kan vergelijken zonder
22
ze bijna alle klein te vinden.’ In het onderstaande wil ik Tielrooy's artikel parafraseren
en samenvatten aangezien ik in het vervolg van mijn tekst wil aantonen dat deze
eerste poging om Valéry's gecompliceerde denken te presenteren aan een
Nederlands publiek de toon gezet heeft voor zijn receptie in het Nederlandse
polysysteem.
Het schema is opgebouwd uit de elementen ‘geest’ (vrijwel synoniem met intellect,
rede, bewustzijn, denken en kennis), ‘lichaam’, ‘getal’, ‘taal’ en ‘zuiverheid’. Met
behulp van deze begrippen, die iedere Valéry-lezer van nu bekend zijn, treft Tielrooy
als eerste in de Nederlandse kritiek de kern van Valéry's schrijverschap en
onderscheidt daarin verschillende stadia. Hij beschrijft in zijn opstel de wens van
de auteur alles te doorgronden en diens inzicht dat een denkend subject zijn eigen
bestaan niet kan begrijpen. Het intellect is souverein, maar onmachtig. Deze waarheid
leidt bij Valéry aanvankelijk tot scepsis en intellectuele steriliteit, zichtbaar in de
23
hierboven genoemde ‘Introduction’ en de anti-roman Monsieur Teste , vervolgens
24
tot de periode van stilte. Een volgend stadium breekt aan wanneer Valéry de
betekenis en waarde van het lichaam erkent, ook, of juist, voor zijn schrijvende
intellectuele ‘ik’ en inziet dat lichaam en geest één zijn. In deze fase van
zelfbespiegeling horen de gedichten thuis waarin Valéry de mythe van Narcissus
25
verwerkt. Na het besef van het eigen lichaam, ziet de mens - want de criticus
verbreedt de posities die hij in Valéry's ontwikkeling waarneemt, af en toe naar het
hele mensdom - de wereld, het samenstel der dingen, het bestel van de aarde en
de beweging van de sterren. De harmonie der maten en getallen, die Valéry heeft
leren kennen door zijn intensieve zoektocht in de wis- en natuurkunde, brengen een
regelmaat die zijn denken verheldert en bevredigt. De proza-dialoog Eupalinos voert
26
Tielrooy ten tonele als de tekst waarin dit tot uiting komt. In de discussie die
Socrates en Phaedrus in deze dialoog voeren worden architectuur en muziek als
vrije scheppingen van het Getal (hier inderdaad met een hoofdletter geschreven)
boven de andere kunsten geplaatst. Hoofdgedachte in dit stuk is Valéry's opvatting
dat de verbinding van de geest met het ding ons tot kunst en daarmee in de nabijheid
van de hoogste kennis kan brengen.
Dan staat Tielrooy stil bij de kunst van het schrijven. Valéry verwijt de woordkunst
onnauwkeurigheid. Als het kon zou hij een gegeven tot een gedicht verwer-
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ken zoals een wiskundige een probleem uitwerkt. Ofschoon het toeval toch niet
geheel is te vermijden, probeert Valéry als hij schrijft toch zo dicht mogelijk in de
buurt te komen van mathematische exactheid.
Zooals hij in de verhouding der stoffelijke feiten, in den stand der sterren
ten opzichte van elkaar soms de goddelijke waarheid meent te zien, zoo
schijnt het hem niet onmogelijk dat bepaalde verhoudingen tusschen
woorden, tusschen zinnen, tusschen versregels als het ware iets van de
diepste waarheid op het papier...laat ons op de wijze der scheikunde
zeggen: precipiteeren. Die verhoudingen moeten dan naar gestrenge
wetten worden vastgesteld; zooals de wetten der natuur de geesten
dwingen tot een bepaalde lichamelijke wijze van bestaan, zoo moeten
27
syntaxis en prosodie het gegeven dwingen tot gedicht.
Wat de inhoud van een gedicht betreft, daaraan moet de allerhoogste eis van
zuiverheid gesteld worden. De dichter dient door zijn vormgeving ‘iets meer’ te
suggereren dan wat een omschrijving van de inhoud van het gedicht in proza zou
opleveren. In de regels van een tekst waarin dit bereikt wordt, is datgene verborgen
wat Valéry zelf heeft aangeduid met de term ‘poésie pure’. Dat deze term betekenen
zou dat Valéry een mysticus is die inhoudsloze gedichten schrijft, een suggestie die
door enkele Franse critici is gedaan, is volstrekt onjuist, aldus Tielrooy. De criticus
verbindt ieder stadium in Valéry's denken met filosofische posities, bijvoorbeeld met
de neo-Thomisten en Plato. Met zijn verwijzingen veronderstelt hij niet alleen enige
filosofische kennis bij zijn lezers, maar ook wat wiskundige, scheikundige en
religieuze. In dit stadium van zijn opstel somt Tielrooy nog eens op uit welke
elementen Valéry's schrijverschap is opgebouwd, waarna hij samenvat: ‘Kortom,
Valéry ziet zich als een lichaam, verbonden met een geest, Valéry is vóór alles een
28
“intelligence sensuelle”.’
Maar dan grijpt Tielrooy in en beschrijft hij niet meer alleen wat hij als de essentiële
thema's in Valéry's werk beschouwt, maar duiken er in zijn schema woorden op die
aansluiten bij de ethische positie die het tijdschrift De stem innam. Dit tijdschrift dat
in 1921 voor het eerst verscheen, met Dirk Coster en Just Havelaar als redacteurs,
zocht naar een verzoening tussen ethicisme en estheticisme, die uiteindelijk zou
moeten leiden tot een nieuwe kunst, voortgekomen uit een strijdende menselijkheid
29
en een onvervangbare persoonlijkheid. Ook bij Valéry moeten het intellect en de
scepsis ten slotte plaats maken voor een positief levensgevoel, zo lijkt Tielrooy te
beweren. Deze levenshouding is bij de Stem-critici verbonden met het woord
affirmatie. De affirmatie, namelijk,
dat wij leven, dat onze levende menschelijkheid evenzeer gevoelen
inhoudt als denken, dat zij niet alleen twijfel in zich bevat, maar ook
verzekerdheid en vertrouwen, dat door menschen niet slechts het neen,
maar dat door hen, en door hen alleen, ook ieder denkbaar ja is gesproken
en nog altijd gesproken wordt, en dat ons tenslotte ter beantwoording van
alle vragen nooit en te nimmer iets anders ter beschikking staat dan dit
30
eene, maar afdoende feit, ons leven.
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Als deze aanvaarding van het leven in de teksten van Valéry niet aanwezig zou zijn,
naast de sceptische houding waartoe zijn intellect hem dwingt, dan zou Tielrooy
nooit zo eenvoudig en rechtstreeks van deze literatuur genoten hebben, zo geeft
31
hij aan. Valéry is niet alleen een intellect, verbonden met een lichaam. In zijn
teksten is naast de twijfel ook voortdurend sprake van de wil tot leven en in deze
tegenspraak ligt nu juist zijn waarde als dichter. Op dit punt in zijn betoog gekomen,
maakt Tielrooy ruimte voor het woord ziel. Balancerend tussen geest en lichaam is
het uiteindelijk de ziel die Valéry maakt tot wat hij is, één van de allerbelangrijkste,
zo niet de belangrijkste auteur van Frankrijk van dat moment. Het ‘schema’ dat
Tielrooy in 1926 ontwerpt om Valéry aan een Nederlands lezerspubliek voor te
stellen, stopt hier.
Wezenlijke veranderingen heeft Tielrooy's visie op Valéry niet ondergaan in de
korte en langere stukken die hij schreef in de twintig jaar die nog restten tot diens
dood. Hij leest de nieuwe uitgaven en is door het volgen van Valéry's sporen in staat
zijn schema te verrijken met enkele elementen van diens poëtica. Zo bespreekt hij
het onderscheid dat Valéry maakt tussen proza (lopen) en poëzie (dansen) en geeft
hij aan dat de aandacht voor het maken van de tekst bij Valéry veel groter is dan
32
die voor het voltooien ervan. Hij blijft echter worstelen met wat hij aanduidt als
Valéry's nihilisme en scepsis, blijft vol onbegrip voor de extreme concentratie op
het bewustzijn en blijft eveneens de éénheid van vorm en inhoud beklemtonen.
‘Vorm in innig verband met inhoud, d.i. met inspiratie, extase, innerlijk leven: ziedaar
33
kunst’, heet het in 1931 in De stem. En in Critisch bulletin, in het essay dat hij
schrijft na de dood van de auteur, laat hij zijn lezers andermaal weten ‘geen
34
volstrekter scepticus dan Valéry. Van geloof geen spoor, in dit gemoed.’ Een
constante is Tielrooy's poging Valéry toch ‘menselijker’ te maken dan diens teksten
strikt genomen zouden toelaten. De omslag in het essay uit 1926 naar het vocabulaire
behorend bij De stem zet daarmee de toon voor Tielrooy's volgende presentaties
en is opmerkelijk. Het is onmogelijk vast te stellen of Valéry zich in deze
ethisch-humanistische ‘redding’ van zijn schrijverschap (en persoon?) herkend zou
hebben, wel is het verleidelijk te veronderstellen dat Tielrooy met zijn ingreep de
visie op Valéry van de Forum-auteurs nog eens extra negatief heeft beïnvloed.
Het zou interessant zijn de opvattingen van de kring rond De stem en de
schriftelijke neerslag daarvan in het tijdschrift eens te vergelijken met de verslagen
van de bijeenkomsten in de abdij van Pontigny. In deze voormalige Cisterciënzer
abdij kwam een internationaal gezelschap van kunstenaars en intellectuelen vóór
en na de Eerste Wereldoorlog in de maanden augustus en september bijeen om te
discussiëren over actuele thema's op het gebied van de literatuur, de esthetiek, de
sociologie, de politiek en de religie. Een steeds wisselende groep, samengesteld
uit vertegenwoordigers van de internationale artistieke en intellectuele elite,
vergaderde in periodes van steeds tien dagen, de zogenaamde ‘décades’, en
wisselde informatie en ideeën uit met als doel de internationale samenwerking te
bevorderen. Tielrooy was daar in ieder geval één maal aanwezig, tijdens een ‘décade’
met de titel ‘Miroir
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de l'honneur; culture de fierté par la fiction’ (14 tot 24 augustus 1922). Er is zelfs
een foto uit die zomer waarop Tielrooy (J. Tilroy) in een groot gezelschap staat,
waarin ook Gide, de critici Charles Du Bos en Ernst Robert Curtius en een aantal
dames (o.a. Mme Tilroy) te herkennen zijn. Regelmatig vonden discussies plaats
35
gewijd aan religie, het Christendom, ‘humanité’ en humanisme. Het lijkt dan ook
gerechtvaardigd te veronderstellen dat Tielrooy's kritisch profiel mede is gevormd
door de contacten die hij daar legde. De bijdragen aan De stem werden ongetwijfeld
geïnspireerd door de discussies die hij daar bijwoonde, of waarvan hij de voortgang
later in Nederland volgde. Hij geeft dit zelf ook aan in het verslag dat hij heeft
gegeven van de bijeenkomst in 1922, ‘Een internationale bijeenkomst van
intellectueelen’, waarin hij de methodologie van de internationale literaire kritiek
36
beschouwt. Valéry was maar zelden in Pontigny en het is dus niet waarschijnlijk
dat Tielrooy en hij elkaar daar ontmoet hebben. Hun ontmoeting, waarop Tielrooy
heel even zinspeelt in zijn essay in De stem, heeft waarschijnlijk plaatsgevonden
37
in Nederland, tijdens het bezoek dat de Fransman in 1925 aan ons land bracht.

4. Andere geluiden?
Hierboven is reeds aangegeven dat vanaf het midden van de jaren '20 de naam
van Valéry ook wordt genoemd door andere critici en in andere kranten en
tijdschriften, maar dat substantiële bijdragen die de ontvangst van de auteur wezenlijk
hebben gestuurd nauwelijks te vinden zijn. Naast Tielrooy schrijven in Critisch bulletin
ook H. van Loon en S. Braak over Valéry. In De vrije bladen zijn het H. van Loon,
J.F. Otten, G.A. Klinkenberg, Chr. de Graaff, Elisabeth de Roos en Victor van
Vriesland die zijn werk kennen en waarderen. In De gids zijn het Tielrooy, weer
Elisabeth de Roos, Stols en Van Loon. In Den gulden winckel komt zijn naam voor
in stukken van Du Perron, Jacques Gans, G.H. 's Gravesande, J. Denijs, J.F. Otten,
Halbo C. Kool en opnieuw Van Loon. De artikelen zijn zeer divers en het verband
waarin Valéry's naam ter sprake komt, verschilt per keer. In de meeste gevallen
gaat het om recensies van Franse boeken en noemt de recensent in een vergelijking
38
met anderen zijdelings de naam. Dan zijn er besprekingen van andere auteurs
39
wier werk op een of ander punt met dat van Valéry wordt geconfronteerd.
Interessant zijn ook de twee interviews in Den gulden winckel waarin Valéry
weliswaar één van de gespreksonderwerpen vormt, maar die belangwekkender zijn
vanwege de twee geïnterviewden (Van Loon en Vestdijk), dan vanwege nieuwe
40
uitspraken over de Fransman. Ik licht uit deze reeks drie lezers van Valéry, Van
Loon, De Roos en Stols om hun bijdragen aan de receptie aan een wat nader
onderzoek te onderwerpen. Van Loon is gekozen omdat hij zo regelmatig in
verschillende bladen Valéry heeft genoemd, De Roos omdat zij de enige vrouw is
die een visie op Valéry heeft gegeven en Stols omdat hij als uitgever veel werk heeft
verzet om Valéry's bekendheid te bevorderen.
In Den gulden winckel publiceert H.W. van Loon in 1930 een bespreking van de
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studie van Leo Ferrero over Valéry en Da Vinci. Hij wijst op de parallellen tussen
beide kunstenaars, geeft aan wat Valéry herkende in zijn voorganger en typeert
Valéry's analyse van Da Vinci als een ‘les in esthetiek’. De begrippen die Van Loon
in zijn recensie gebruikt zijn inmiddels bekend, ‘geest’, ‘vorm’, ‘zelfbemoeilijking’,
‘wanhoop’ en ‘intelligent geheugen’ zijn alle reeds door Tielrooy genoemd als centra
van Valéry's denkwereld. Dieper graaft Van Loon wanneer hij in 1936 de bundel
42
Variété III bespreekt in De gids. Daar typeert hij deze stukken als ‘schetsen van
een intellectueele biografie’ en een ‘monologue intérieur’. Van Loon tracht met
succes nog eens het belang van het denkproces voor Valéry aan te wijzen. Hij
parafraseert zijn ideeën betreffende proza en poëzie en geeft aan wat de dichter
zou antwoorden wanneer men hem vraagt wat hij in een vers heeft willen zeggen.
Het gedicht is vergelijkbaar met een partituur, door ziel en geest van een ander uit
te voeren, ‘Eenmaal geschreven lijkt een tekst een toestel, waarvan een ieder zich
43
naar eigen believen en middelen kan bedienen.’ Zowel in het opstel over het essay
44
45
in Frankrijk als in het artikel ‘Valéry en zijn tijd’ , beide in Critisch bulletin
opgenomen, situeert van Van Loon zijn onderwerp in de artistieke en politieke
ontwikkelingen van die dagen. In deze twee stukken wordt Valéry voorgesteld als
denker die zijn standpunten groepeert rond de begrippen orde en wanorde, en
traditie en vooruitgang, in een poging een houding als schrijver te bepalen tegenover
46
de ‘tegenwoordige geestesontwrichting’ in kunst (in het stuk uit 1932) en
maatschappij (in dat uit 1941). Met het beeld van Valéry die reageert op actuele
ontwikkelingen, weliswaar met de bezonkenheid van de dichter, zoals Van Loon
47
met veel klem aangeeft, komt een nieuw element de receptie binnen, dat eerder
nog niet naar voren is gebracht. Dat politieke ontwikkelingen Valéry nooit onberoerd
hebben gelaten, is in zijn essayistische oeuvre bijvoorbeeld zichtbaar in de ‘Essais
48
quasi politiques’ en in de ‘Regards sur le monde actuel’.
Elisabeth de Roos verwijt in haar bespreking van de Anthologie des essayistes
français de samenstellers, Soupault en Léon Pierre Quint, dat de lezer in hun
bloemlezing meer standpunten dan persoonlijkheden aantreft en dat het boek door
49
dit gebrek aan subjectiviteit aan waarde inboet. Desondanks komt Valéry er in
haar stuk wel redelijk af, want met Gide, Rivière, Crémieux, Lalou en anderen hoort
hij in de rij van werkelijke essayisten, dat wil zeggen, degenen die vrij zijn van de
manie om bij het begin te beginnen. Lof dus, maar in het vervolg wordt Valéry in
50
het Frans geciteerd ‘omdat zijn proza te verfijnd is om te resumeeren’. In de
presentatie van de anthologie besteedt De Roos veel aandacht aan de opeenvolging
van kunststromingen en poëticale posities die elkaar bestrijden, maar op het beeld
dat de Nederlandse lezer zich op dit moment van Valéry heeft kunnen vormen, geeft
zij geen aanvullingen. In De gids voert De Roos in 1934 achter elkaar in één
bespreking François Mauriac, Gide en Valéry ten tonele, omdat zij binnen korte tijd
alledrie aantekeningen hebben gepubliceerd die hen ‘in hun geestelijke intimiteit
51
tonen’. In de bundel Autres Rhumbs is Valéry voortdurend bezig het creatieve
proces te betrappen in een poging het idee van inspiratie uit te sluiten. Doordat de
zee
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in deze overdenkingen van Valéry een grote rol speelt, komen er nieuwe elementen
tevoorschijn in het vocabulaire dat de Nederlandse kritiek tot dan toe voor Valéry
heeft gereserveerd. Naast de intelligentie, de esthetiek, de verwijten van dorheid
en academisme, is er plaats voor woorden als droom en bedwelming en het
52
vastleggen van de inspiratieve rol van de natuur. Elisabeth de Roos leest Valéry
niet wezenlijk anders dan haar manlijke collega's, wel brengt zij met het tegenover
elkaar stellen van standpunt en persoonlijkheid in de bespreking uit 1930, aspecten
in de discussie, die regelrecht uit de omgeving van Forum komen, hetgeen geen
verbazing behoeft te wekken. Haar uitlatingen betreffen hier echter niet alleen Valéry,
zoals in het bovenstaande werd aangegeven.
De uitgever Stols publiceert in De gids in 1927 zijn vertaling van ‘La soirée avec
53
Monsieur Teste’, voorafgegaan door een korte introductie. In die tekst legt Stols
veel nadruk op de moeite die een geïnteresseerd lezer moet doen om Valéry's
teksten in handen te krijgen. Alleen Eupalinos en Variété zijn in een gangbare editie
te verkrijgen. ‘Van de overige werken bestaan alleen luxe edities in zeer beperkte
54
oplagen, onbereikbaar voor het groote publiek’. Stols besluit zijn inleiding met de
vaststelling dat Valéry slechts een kleine kring van lezers heeft, dat dit gezien de
inhoud van zijn teksten ook niet anders zou kunnen, maar dat zijn roem de kennis
van zijn werk verre overtreft. Dat heeft Valéry zelf in de hand, want:
...hij werkt, ik zou haast zeggen systematisch, ruime verspreiding van zijn
werk tegen. Belangstelling voor zijn werk is er genoeg; velen hunkeren
er naar, iets van hem in handen te kunnen krijgen. Ik geloof, dat er meer
afschriften van zijne werken bestaan dan gedrukte exemplaren. Moge
daarom deze poging om het belangrijkste werk van Valéry onder de oogen
van Nederlandsche lezers te brengen, zij het dan ook in vertaling, eene
opwekking zijn tot diepere beschouwing en aanleiding tot verdere
55
belangstelling.
In de noot die bij deze introductie hoort, staan maar liefst vijf Franse edities van
werk van Valéry vermeld die op dat moment al bij Stols waren uitgekomen. Het viel
dus eigenlijk nogal mee met de verkrijgbaarheid van Valéry op dat moment en het
is dan ook zeker geen belangeloosheid die Stols tot zijn formulering brengt. Er was
de uitgever veel aan gelegen vaste grond onder de voeten te krijgen in de Franse
literaire wereld en Valéry was één van de auteurs die hij wel bijzonder graag in zijn
fonds opnam. Aan de kant van Stols speelden naast zakelijke, zeker ook
prestige-overwegingen een rol. Het deed de estheet Valéry uiteraard groot genoegen
dat zijn teksten met zorg in fraaie edities werden uitgebracht door Stols, die inmiddels
al een naam had opgebouwd als uitstekend boekverzorger. Bovendien was er het
financiële aspect: van Valéry was langzamerhand wel bekend dat hij behept was
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met ‘un goût très vif pour l'argent’. Stols' pogingen om via Valéry de Franse markt
te veroveren, viel bij zijn Franse collega's bepaald niet in goede aarde en na enkele
onhandigheden kregen uitgever en auteur er in de Franse en Nederlandse pers van
57
langs. De verwevenheid van motieven van heel verschillende aard, was de lezers
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van De gids gelukkig niet bekend. Dankzij Stols konden zij voor het eerst in het
Nederlands kennismaken met Monsieur Teste.

5. Forum
Het boterde niet tussen Tielrooy en de Nederlandse redactieleden van Forum, dat
is in de inleiding bij deze aflevering van Nederlandse letterkunde al duidelijk gemaakt
in niet-mis-te-verstane bewoordingen. Een speurtocht door de briefwisseling Ter
Braak-Du Perron levert nog een paar andere kwalificaties op. Tielrooy is een
‘schoolmeestertje’, een ‘kloen’, een ‘speldekop-man’ en een
‘glimlachend-en-geeuwend schaap’. Du Perron wil de man wel in het gezicht ‘spugen’
en nodigt Ter Braak uit de man en zijn mentaliteit in een nog te schrijven stuk over
58
Malraux te ‘ranselen’. De brieven van de heren staan vol met dergelijke
formuleringen en Tielrooy is bepaald niet de enige over wie in termen als deze wordt
geschreven. Maar de vraag waarom hij geen genade kan vinden in de ogen van
Ter Braak en Du Perron is toch niet oninteressant en ik zie daarvoor drie mogelijke
verklaringen.
Tielrooy werd als regelmatige medewerker aan De stem geassocieerd met Dirk
Coster, die, zoals gezegd, één van de oprichters van dat tijdschrift was. En Coster
is één van de spelers op het veld van de kritiek tegen wie Ter Braak en Du Perron
onophoudelijk ageerden. De associatie met Coster zal Tielrooy van meet af aan in
59
de ogen van de twee vrienden verdacht hebben gemaakt.
Dan lijkt er eind 1932 sprake van te zijn dat de opdracht om in de Panorama-reeks
een deel over de Nederlandse literatuur te vervaardigen naar Du Perron zal gaan
60
en niet naar Tielrooy. In een brief gedateerd 8 december 1932 meldt Du Perron
aan Ter Braak dat hem ter ore is gekomen dat hij als samensteller van een panorama
van de Hollandse letteren aan de uitgever Kra is aanbevolen, en dat anders Tielrooy
het zou kunnen doen, volgens zijn zegsvrouw. Du Perron kondigt aan dat hij zal
laten weten dat Tielrooy hem een uitstekende kandidaat lijkt en ‘dat het een troost
61
is te constateeren hoe groot onze onverschilligheid voor sommige dingen kan zijn.’
Of het Du Perron werkelijk zo onverschillig liet dat de opdracht naar Tielrooy ging,
is de vraag. Het is niet eens onmogelijk dat Valéry, die als eerste lid van het ‘comité
d'honneur en de patronage’ van deze serie vermeld staat, er de hand in heeft gehad
dat Tielrooy het boekje mocht samenstellen. Vast staat in ieder geval dat Ter Braak
een bijzonder onwelwillende recensie van het overzicht schreef, waarin Tielrooy het
62
uiteraard weer flink moest verduren.
Ten slotte is er de kwestie dat Tielrooy zo duidelijk een bewonderaar van Valéry
was en dat in het werk van Ter Braak en Du Perron nogal wat plaatsen zijn aan te
wijzen waarop zij hun onbegrip jegens het werk van Valéry niet onder stoelen of
banken steken. In het derde deel van Politicus zonder partij uit 1934, dat werd
opgedragen aan E. du Perron en E. du Perron-de Roos, het deel met de titel
‘Nietzsche contra Freud’, schrijft Ter Braak bijvoorbeeld:
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Ik laat Valéry gelden als een bijzonder intelligent schrijver, maar mijn
belang wijst hem af en prefereert b.v. de minder intelligente Lawrence.
De intelligentie van Valéry is zo genuanceerd en kwetsbaar, dat men hem
soms problemen ziet opnemen als oud porcelein; alsof problemen konden
breken! Hij mist alle gevoel voor het vulgaire en blijft aestheet tot in zijn
anti-aesthetische ogenblikken; als hij bij een ontmoeting met de ‘duistere’
Mallarmé eens eenvoudig wil zijn, kan men niet nalaten te glimlachen.
Ter Braak gaat al citerend in het Frans van Valéry een halve bladzij door en vervolgt
dan:
Het is duidelijk: de intelligentie van het type Valéry, waaraan ik de naam
‘intelligentie’ niet kan onthouden zonder alle contact met de taal te
verliezen, is mij door haar gemis aan vulgariteit en haar ingewijden-air
63
antipathiek; de heer Valéry, (...), voel ik als een persoonlijke vijand.
En Du Perron schrijft op 1 september 1928 in zijn Cahier XXV:
De gedichten van Valéry, na een laatste gevecht, opgegeven. Men moet
soms de moed hebben zichzelf trouw te blijven. ‘Ik begrijp er niks van’ is
misschien onvoldoende, maar ‘Ik voel er ook niks bij’ mag dan de doorslag
64
geven.
Ook in de briefwisseling van de twee zijn er talrijke momenten waarop Valéry op
negatieve toon besproken wordt. Interessant zijn de plaatsen waarop het over Valéry
en Vestdijk gaat, want deze laatste publiceerde in 1933 zijn artikel ‘Valéry en het
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duistere vers’ in Forum . Uiteraard kregen de twee Forum-redacteuren het stuk van
te voren ter beoordeling toegestuurd. In een brief van Ter Braak aan du Perron van
1 december 1932 staat te lezen:
Verder is Vestdijk weer opgedoken met verzen en een essay over Valéry
en het Duistere vers. Ik heb het nog niet gelezen, maar de aanhef is goed.
66
In ieder geval hebben wij nu tegenover Vic onze Valéry-specialist.
Een week later antwoordt Du Perron:
Ik las Vestdijk's stuk en vond het heel goed, al durf ik niet te zeggen dat
ik er veel meer dan de helft van begrepen heb. Maar ik heb lak aan zijn
conclusie, ook poëtisch, omdat Valéry, in al zijn glorie, zelf een poover
figuur slaat, voor mijn gevoel (voor dat van Pia, voor dat van honderd
67
anderen) naast Apollinaire.
Het is inmiddels wel duidelijk: Ter Braak en Du Perron staan bepaald onwelwillend
tegenover Valéry. Zij vinden hem intelligent, maar te intellectualistisch en daardoor
op veel plaatsen onbegrijpelijk. Tielrooy wordt geassocieerd met Coster en heeft
alleen al daardoor als pleitbezorger voor Valéry in Nederland geen kans bij Forum.
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De bijdrage van Vestdijk, die in 1934 wordt opgenomen in de redactie van het
68
tijdschrift, wordt gewaardeerd, maar het stuk beïnvloedt hun visie op Valéry niet.
In ‘Valéry en het duistere vers’, een essay in zes afdelingen, geeft Vestdijk eerst
aan wat hij met de aanduiding ‘duister vers’ bedoelt. Hij situeert het verschijnsel in
een negentiende-eeuwse internationale literaire ontwikkeling die in Engeland begint,
in Amerika vertegenwoordigd wordt door Poe, dan in Frankrijk opgang maakt en
vervolgens ook in Nederland en Duitsland ontstaat. Vestdijk verbindt het duistere
vers met een verzelfstandiging van de poëzie en het besef van de dichter dat de
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dichtkunst imminente wetten gehoorzaamt. Het is weliswaar een eigen terminologie
die Vestdijk hier hanteert, maar zijn opvattingen vertonen zeker gelijkenis met de
theorieën van het Russisch Formalisme en de daarop volgende stadia die
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internationaal in de structuralistische tekstanalyse zijn te onderscheiden. In zijn
pleidooi voor deze poëzie wijst Vestdijk onder meer op de veranderde rol van de
lezer, van wie een heel andere leeshouding gevraagd wordt, wil hij de producten
van deze nieuwe dichtkunst doorgronden, dan in voorgaande ontwikkelingsstadia.
Pas in het vierde deel van zijn opstel voert Vestdijk Valéry ten tonele, maar dan laat
hij hem ook niet meer los. De laatste twee delen zijn uitsluitend gewijd aan een
analyse van Valéry's dichterschap, gevolgd door de vraag welke ontwikkeling de
dichtkunst na hem nog kan doormaken.
Vestdijks bewondering voor Valéry is groot en hij is, wellicht daardoor, in staat
een bijzonder knappe typering van diens dichterschap te geven in de drie bladzijden
die deel vijf telt. Valéry's gedichten bevatten de essentie van zijn filosofische
overpeinzingen, maar zijn desondanks niet onbegrijpelijk, volgens Vestdijk.
Integendeel, ‘hoe moeilijk deze poëzie ook zij, niemand ontkomt aan de overtuiging
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dat zij op evidente wijze te ontraadselen is,..’. Vestdijk ziet Valéry's poëzie als
het product van een gedurende tientallen jaren ingeoefende
geesteshouding, die alle objecten door een hardnekkig doorgevoerde
abstractie op hetzelfde niveau heeft doen komen, physische zoowel als
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psychische.
Ondanks deze cerebraliteit zijn gevoel en verbeeldingskracht niet ‘uitgedroogd’, zo
betoogt Vestdijk en met deze opmerking ‘bewijst’ hij, dat hij Valéry bijzonder goed
gelezen en begrepen heeft. Over de mogelijke rol die Valéry zou kunnen spelen in
de ontwikkeling van de dichtkunst is Vestdijk sceptisch, omdat hij met enige angst
73
constateert dat er na diens volmaaktheid eigenlijk niets meer te wensen overblijft.
Overigens staat Vestdijk nu ook weer niet geheel kritiekloos tegenover de Franse
dichter. Hij wijst onder andere op diens te opzettelijke klankschoonheid en zijn
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preoccupatie met ‘het hier te lande reeds zoo beruchte narcissisme’. Vestdijk heeft
zich vanaf de jaren '30 regelmatig met Valéry beziggehouden, het hierboven
besproken essay bevat echter reeds vele elementen die later, bijvoorbeeld in de
verzamelde lezingen in De glanzende kiemcel, zullen terugkeren.
Het bewijs is niet te leveren, maar het kan haast niet anders of Vestdijk heeft
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Tielrooy's ‘schema’ in De stem van 1926 onder ogen gehad. De bewoordingen
waarin Vestdijk Valéry presenteert in 1933 en het vocabulaire en de essentiële
punten in Tielrooy's artikel tonen een opmerkelijke gelijkenis. Er is echter ook een
groot verschil. Vestdijk, die zich in hoofdzaak richt op Valéry's dichtkunst, vermijdt
iedere uitspraak over diens sceptische levensfilosofie en doet geen ethische
uitspraken. Bij hem zal de behoefte Valéry te ‘redden’, die het eind van Tielrooy's
portret zo sterk kleurde, hebben ontbroken.

6. Balans
Valéry werd vanaf het midden van de jaren twintig in de Nederlandse kranten en
tijdschriften besproken als behorend tot de top van de Parnassus der Franse
schrijvers. Zijn werk werd weliswaar genoemd als de maatstaf voor kwaliteit, maar
werd tegelijkertijd beschouwd als zo complex, dat vrijwel iedere criticus
achteruitdeinsde voor het intellectuele gehalte van zijn proza en de ‘duisterheid’ van
zijn poëzie. Tielrooy heeft als lezer van Valéry in 1926 de toon gezet voor diens
receptie in de Nederlandse letterkunde. Hij was de eerste criticus die zich waagde
aan een wat langere studie van de Franse dichter, ongetwijfeld omdat hij een diepe
bewondering had voor diens theoretische en wijsgerige opvattingen en zich daarmee
tot op zekere hoogte verwant voelde, zoals reeds bleek uit het citaat van Dresden
aan het begin van dit artikel. Tielrooy slaagde erin de essentiële thema's in het werk
te benoemen, maar hij heeft daarvoor van collega-critici niet de erkenning gekregen
die hem toekwam, hetgeen verklaard moet worden uit zijn associatie met De stem
en de afkeer die hij daardoor opriep bij de redactie van Forum. In hoeverre Vestdijks
visie op Valéry ertoe heeft bijgedragen dat deze vanaf het midden van de jaren '30
op grotere schaal, en met minder huiver dan in het decennium daarvoor, in Nederland
is gerecipieerd, is een vraag die nog beantwoord moet worden. In een volgend
onderzoek naar Valéry's aanwezigheid in het Nederlandse polysysteem is aandacht
voor de vertalingen één van de desiderata. Tevens zal daar de creatieve receptie
onder de loep genomen moeten worden. Ten slotte is de academische receptie,
die in 1941 met het proefschrift van de romanist Dresden een aanvang nam, een
terrein dat nog nader verkend moet worden. Dat Dresden in dat jaar bij Tielrooy
promoveerde, die in 1938 benoemd was aan de Gemeentelijke Universiteit van
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Amsterdam, is een laatste feit dat hier niet onvermeld mag blijven.
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‘Wij missen ten onzent een Virginia Woolf...’
Entree en onthaal van Virginia Woolf in het interbellum
Els Andringa
1. Introductie
In december 1972 feliciteert vertaalster Nini Brunt uitgever Geert van Oorschot met
‘de voltooiing’ van zijn Russische bibliotheek en complimenteert hem met een
interview in het supplement van NRC Handelsblad. Dan vervolgt zij haar schrijven:
In dat zelfde supplement van NRC Hbl. stond de bespreking van Bell's
biografie van Virginia Woolf, waarop ik opeens dacht dat het toch eigenlijk
heel vreemd is dat van deze unieke en belangrijke schrijfster waarover
nu nogal eens geschreven is niets, maar dan ook niets in Nederlandse
vertaling bestaat. U weet nog wel dat ik indertijd een (goede) vertaling
voor u maakte van een van haar mooiste meer menselijke kleine roman
Mrs. Dalloway; ik weet dat het toen geen commercieel succes is geweest,
maar de tijden zijn veranderd en de naam van Vrg. Woolf (ook al door
het toneelstuk zullen veel mensen denken: wie was dan toch die Vrg.
Woolf! - zoudt u er niet eens iets voor voelen een herdruk van deze kleine
roman uit te geven [...] en misschien vervolgens nog meer van haar toch
buitengewoon belangrijke werk? [...] Het is toch eigenlijk heel vreemd dat
deze schrijfster in Nederlandse vertaling er gewoon niet is! Wilt u er eens
1
over denken?
Van Oorschot schrijft in februari terug en stemt met Brunt in, maar memoreert ook
het volslagen gebrek aan belangstelling voor de vertaling die in 1948 als eerste
Woolf-tekst in het Nederlands verscheen. ‘Misschien’, zo oppert hij, ‘waren wij 20
jaar geleden te vroeg met het in vertaling uitbrengen van Virginia Woolf.’ Hij biedt
aan om de kansen van een nieuwe poging te exploreren. Pas september 1976 deelt
hij Brunt mee dat De Bezige Bij geïnteresseerd is om de vertaling over te nemen
en verzoekt haar om hen een exemplaar te sturen. Zijn eigen exemplaar is zoek.
Vanaf midden jaren '70 zien we dan de ene na de andere vertaling bij De Bezige
Bij verschijnen, waaronder heruitgaven van Brunts Mrs. Dalloway en de eveneens
bij Van Oorschot verschenen vertaling van A Room of One's Own door Van der
Waals-Nachenius uit 1958.
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De correspondentie werpt een schril licht op de receptie van Virginia Woolf in het
Nederlandse landschap. Niet alleen waren de twee vroegste vertalingen een
commercieel debacle, ook getuigt het late op gang komen van verdere vertalingen
van gebrek aan belangstelling gedurende tientallen jaren. Dat roept de vraag op
wanneer en hoe Woolf überhaupt in het Nederlandse taalgebied is binnengekomen
en of voor de stagnerende belangstelling na de tweede wereldoorlog oorzaken aan
2
zijn te wijzen in de vroege receptie tijdens het interbellum. Deze vragen vormen
het aanknopingspunt voor dit artikel dat probeert om Woolfs positie in het
Nederlandse literaire polysysteem voor de tweede wereldoorlog te reconstrueren
en tegelijk wil ontdekken in hoeverre de entree van een dergelijke buitenlandse
auteur aspecten van dit polysysteem spiegelt.
Een overzicht van Nederlandse recensies en beschouwingen tot 1941 (tabel 1)
geeft een eerste beeld van de aandacht die aan de Engelstalige uitgaven van Woolfs
werk werd geschonken.

Tabel 1: Woolfs werk en Nederlandse besprekingen tot 1941
Werk
The Voyage Out

Eng. Publ.
1915

The Mark on the
Wall

1917

Kew Gardens

1919

Night and Day

1919

Bespreking

Recensent

Monday or Tuesday 1921
Jacob's Room

1922

Mr Bennett and
Mrs. Brown

1924

The Common
Reader

1925

Mrs. Dalloway

1925

1925 De Groene
Amsterd.

Dr. Byvanck

To the Lighthouse

1927

1927 Alg.
Handelsblad

Evelyn Clay

1932/33
Boekenschouw

anoniem

1928 Alg.
Handelsblad

Middleton Murry

1929 N.R.C.

De Wit

1930 De Groene
Amsterd.

De Roos

1930 N.R.C.

De Wit

Orlando

A Room of One's
Own

1928

1929

1930 De Stem (Cr. Van Kranendonk
Bull.)
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The Waves

1931

The Common
Reader Sec.

1932

1932 N.R.C.

Flush

1933

1933 Het Vaderland Geyl

De Roos

1934 De Stem (Cr. Panhuysen
Bull.)
1934 Groot
Nederland

De Roos

Algemeen

1933
Boekenschouw

Panhuysen

Algemeen

1933 Forum

De Roos
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Walter Sickert:
A Conversation

1934

The Years

1937

Three Guineas

1937 Het Vaderland

Geyl

1937 De Groene
Amsterd.

Debrot

1937 N.R.C.

Van Hall-Nyhoff

1937 Boekenschouw

anoniem

1938 Boekenschouw

Panhuysen

1938 De Stem (Cr.
Bull.)

Panhuysen

1938 Het Vaderland

Geyl

Algemeen

1941 De Stem

Houwaard

Algemeen

1941 Boekenschouw

Van Aret

1938

Reviewing

1939

Roger Fry: A
Biography

1940

Between the Acts

1941

Het overzicht is misschien niet compleet, maar zal zeker representatief zijn gezien
3
het aantal bronnen en bestanden dat is doorzocht.
Een aantal zaken valt in dit overzicht op. We zien dat de geschreven aandacht voor
Woolf tien jaar na haar eerste publicatie in Engeland inzet, maar een eerste
vermelding komt al voor in 1920, in een opsomming van ‘talentvolle (Engelse)
roman-schrijvers, van wie in de toekomst goede en wellicht groote werken mogen
4
worden verwacht.’ Hoewel de Nederlandse recensenten pas vanaf 1929 met enige
regelmaat gaan publiceren, zou de vermelding uit 1920 een aanwijzing kunnen zijn
dat haar naam wellicht toch al circuleerde. De eerste criticus, Dr. Byvanck, begint
zijn relaas in 1925 althans respectvol met:
Heb ik het wel, dan wordt Virginia Woolf, de schrijfster van Mrs. Dalloway,
thans gerekend tot een van de machtigen en vooraanstaanden in het
gebied van den roman, en het is een positie van gewicht welke zij inneemt,
nu in Engeland het geestelijk beschavingsleven vooral uiting vindt in de
verbeeldingen die wij gewoon zijn te betitelen met den eerenaam van
5
romans.
Daarentegen heeft Den Doolaard het in een bespreking van het door T.S. Eliot
geredigeerde tijdschrift The New Criterion uit 1926 over ‘de hier totaal onbekende
6
romanschrijfster Virginia Woolf.’ Het lijkt er dus op dat haar naam tussen 1920 en
1926 begon door te klinken. Vervolgens neemt de aandacht stukje bij beetje toe;
van het meeste werk dat nieuw verschijnt wordt direct notitie genomen en het aantal
publicaties stijgt van twee naar drie naar vijf in 1937 over The Years. Daarmee is
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het hoogtepunt bereikt. De aandacht voor de laatste werken neemt weer af en de
periode wordt afgesloten met twee algemene, retrospectieve stukken in 1941 naar
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aanleiding van Woolfs dood. Dan treedt een caesuur op die voorafgaat aan de al
gesignaleerde periode van geringe belangstelling en waarop het verschijnen van
de twee vertalingen weinig invloed had. De gegevens zijn erg beperkt, maar laten
in principe een natuurlijk proces zien van geleidelijke toename, hoogtepunt en
afname.
Nadere inspectie van de media en auteurs specificeert het beeld. Een vaste set
van media deels gekoppeld aan een vaste set van recensenten bestrijkt het
merendeel van de publicaties. Het gaat om de neutraal-liberale dagbladen N.R.C.,
Algemeen Handelsblad, en Het Vaderland, en het progressief-liberale weekblad De
Groene Amsterdammer. Een opmerkelijk detail is dat de vroege stukken in het
Algemeen Handelsblad in hun geheel uit het Engels zijn overgenomen, overigens
7
zonder enige toelichting op bron en achtergrond van de auteurs. Wat de literaire
tijdschriften betreft gaat het om het humanistische De Stem en het katholieke
Boekenschouw. Daartussen figureert een enkele publicatie in de neutrale media
Forum en Groot Nederland. Daarmee is dan tegelijk de naam van een van de
terugkerende auteurs verbonden. Elisabeth de Roos schrijft als enige recensente
in verschillende media van levensbeschouwelijk neutrale signatuur. Haar tegenhanger
is Jos. Panhuysen, die voor de twee levensbeschouwelijke tijdschriften tekent.
Verder vinden we in de eerste jaren bijdragen van Augusta de Wit in de N.R.C. en,
gelijktijdig met De Roos en Panhuysen, van Ada Geyl in Het Vaderland. Bekeken
in het licht van de media die in deze periode verschenen zij echter ook verwezen
naar het ‘afwezige’. In een meerderheid van de prominente literaire tijdschriften van
diverse gezindten uit die tijd ontbreekt ieder spoor van Woolf: geen vermelding in
De Gids, De Nieuwe Gids, zelfs niet in Den Gulden Winckel dat veel aandacht aan
buitenlandse literatuur schonk, niet in het katholieke De Gemeenschap of Roeping,
en ook niet in het calvinistische Opwaartsche wegen. Enerzijds is het oeuvre dus
wel present in een aantal centrale media, anderzijds is het afwezig in een
aanzienlijk(er) ander deel. De aandacht wordt voornamelijk gedragen door vier
recensenten, van wie De Wit de beginfase representeert, terwijl de andere drie naast
elkaar in de jaren '30 schrijven, verdeeld over neutraal-liberale en
levensbeschouwelijke media. Alle vier zijn auteurs die zich in buitenlandse resp.
Engelstalige literatuur hebben gespecialiseerd en in daarvoor gereserveerde
rubrieken publiceren zoals ‘Het boek in Engeland’ in het Alg. Handelsblad, ‘Nieuwe
Engelsche Boeken’ in de N.R.C. of ‘Engelsche boeken’ in De Groene Amsterdammer.
Drie van de vier zijn voorts vrouwen. Verspreid duiken andere namen op: Debrot,
Van Kranendonk en Van Hall-Nyhoff, van wie de beide laatsten eveneens in
Engelstalige literatuur zijn gespecialiseerd. Opvallend is in dat licht dat de laatste
twee publicaties door twee nieuwe namen zijn gerepresenteerd: Houwaard en Van
Aret.
Wanneer we ons afvragen hoe de receptie van Woolf geprofileerd wordt binnen
het omringende nationale polysysteem, bieden deze gegevens een eerste
aanknopingspunt. Wat dragen deze mediatoren in deze media bij? Hoe plaatsen
zij het werk van de buitenlandse resp. Engelse vrouwelijke auteur in de nationale
context? Welk repertoire van opvattingen en beoordelingscriteria wordt zichtbaar?
Spelen signa-
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tuur van de media en gender van de recensenten een rol? En tenslotte, werken de
publicaties door in hun netwerken? Deze vragen geven richting aan de speurtocht
waarvan hier verslag wordt gedaan en waarbij ik de twee meest trouwe publicisten
De Roos en Panhuysen als leidraad neem.

2. Profilering van Woolfs receptie in de kritiek
2.1. Vrouwelijk schrijven versus feminisme: Elisabeth de Roos
8

In het weinige dat over haar is geschreven klinkt duidelijk door dat Elisabeth de
Roos (1903-1981), hoewel gepromoveerd en met een lange staat van dienst als
publiciste en vertaalster, de literatuurgeschiedenis voornamelijk is ingegaan als de
echtgenote van Eddy du Perron. Na diens ontijdige dood in 1940 heeft zij zich
voortdurend sterk gemaakt voor zijn literaire erfenis en de uitgave van zijn werk.
Dat zij daarnaast haar eigen werk als publiciste, dat al halverwege de jaren '20
begon, vele jaren voortzette wordt met enige eerbied vermeld, maar tot veel aandacht
voor de inhoud van dit werk heeft dat niet geleid, terwijl toch haar positie in literaire
kringen en banden met redacties van belangrijke media aanleiding zou geven om
eens nauwkeuriger naar haar poëticale denken, haar internationale scope en haar
combinatorisch vermogen te kijken. Een reden dat dit vanuit de Neerlandistiek (nog)
niet is gebeurd zou kunnen zijn dat De Roos zich juist als specialiste op het gebied
van de buitenlandse literatuur profileerde. Vanaf 1925 publiceerde ze aanvankelijk
over film en toneel in het kortlevende tijdschrift Rythme, maar ook in de N.R.C. en
in De Stem - tot ze onenigheid krijgt met diens hoofdredacteur Dirk Coster. Na haar
studie Frans vertoefde ze enige tijd in Londen om aan haar dissertatie over Jacques
9
Rivière te werken, waarop ze in 1931 promoveerde aan de Universiteit van
Amsterdam. Daarna schreef ze met name over buitenlandse literatuur voor de N.R.C.
en korte essays over toneel, film en literair-filosofische thema's in De Vrije Bladen.
Na haar huwelijk met Du Perron in 1932 vestigt het paar zich in Parijs, waar zij
correspondent voor Het Vaderland wordt. Zij schrijft dan voornamelijk over
gebeurtenissen in het Franse culturele en literaire leven. In dezelfde periode is het
Ada Geyl die in Het Vaderland regelmatig de rubriek ‘Engelsche Letteren’ vult en
10
daarin over Woolf schrijft. De Roos publiceert dan ook over Engelstalig werk, maar
doet dat onder meer in De Groene, N.R.C., en de tijdschriften Forum en Groot
Nederland. Na de oorlog publiceert zij in het door van Oorschot uitgegeven tijdschrift
Libertinage en zal zij tot in de jaren 60 recenseren voor Het Parool. In Libertinage
schrijft zij vooral over vrouwelijke auteurs zoals George Eliot, Ivy Compton Burnett,
Elizabeth Bowen en Woolf, over wie direct in het eerste nummer in 1948 een
tweedelig essay verschijnt. En trouw blijft zij in Het Parool verslag doen van nieuwe
publicaties van Woolf zoals de dagboeken, brieven en herdrukken van de essays,
maar ook de vertaling van A Room in 1959, waarop we zodadelijk terugkomen. Voor
zover ik tot nu toe heb ge-
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zien, is De Roos de enige die de aandacht voor Woolf na de oorlog heeft
vastgehouden en er wellicht toe heeft bijgedragen dat haar werk min of meer latent
aanwezig bleef in het (onder)bewustzijn van de Nederlandse critici zonder dat dit
in deze periode tot een wijdere verspreiding hier te lande leidde.
11
In haar eerste beschouwing over Woolf geeft De Roos haar visie op A Room of
One's Own, direct kenbaar makend dat zij ook op de hoogte is van Mrs. Dalloway,
waarmee zij parallellen trekt, en Orlando. Opvallend in dit stuk is dat zij de thematiek
van Woolfs essay, de sociale conventies die vrouwen niet de geestelijke en materiële
vrijheid hebben gegeven om zonder gevechten zichzelf te zijn en zich als zodanig
literair uit te drukken, zowel met de hoofdpersoon in Mrs. Dalloway als ook met
Woolfs eigen schrijven probeert te verbinden. Op deze thematiek geeft De Roos
vanuit twee verschillende gezichtspunten commentaar. Beide liggen besloten in de
volgende passage:
Het is interessant om de schrijfster van den absoluut vrouwelijken en
12
geestigen kleinen roman ‘Mrs. Dalloway,’ over de practijk van het
schrijven door vrouwen te lezen; veel minder gewichtig om haar hier en
daar te hooren pleiten en verdedigen - maar misschien begrijpelijk op een
eiland waar de meisjes naar meisjescolleges en de jongens naar
jongenscolleges gaan, waar een echtscheiding een carrière bederft en
continentale zedencrisissen aan de coëducatie worden toegeschreven,
en ‘emancipatie’ nog geen overwonnen standpunt is: terwijl haar eigen
charme uit deze fantastische causerie over het recht van de vrouw op
begaafdheid onkreukbaar te voorschijn komt in de uitroep, dicht bij het
slot: ‘Women - but are you not sick to death of the word?’
De feministische boodschap die in Woolfs essay vervat ligt doet De Roos af als
achterhaald en minder relevant, echter de waarde en ‘charme’ van een eigen
‘absoluut vrouwelijke’ manier van schrijven wekt haar interesse, zoals ook te zien
is in het Woolf-citaat waarmee zij haar stuk begint: ‘“Het zou duizendmaal jammer
zijn, wanneer een vrouw zou schrijven als een man.”’ Het is dit gezichtspunt dat de
meeste aandacht krijgt in een poging om het eigene en specifiek vrouwelijke in
Woolfs eigen werk te karakteriseren
dat persoonlijkheid bewijst door een typisch lichte, van den hak op den
tak springende en toch door een atmosferisch verband bijeen gehouden
stijl, en door de zekerheid waarmee de nauwelijks waarneembare golflijn
uitgestippeld wordt, die charme van laisser-aller, en vrouwelijke sensitiviteit
van vrouwelijke oppervlakkigheid scheidt. Het is de verwezenlijking van
wat zij in A Room of One's Own als een van de voorname punten van
een schrijfstersprogramma geeft, het ontginnen van het gebied der kleine
maar zoo verwikkelde gewaarwordingen van het leven van iederen dag:
[... ]
Deze tweeledige kijk op het thema van schrijvende vrouwen keert in een ander
essay terug. Een negatieve reactie op het emancipatoire argument staat naast of
tegenover

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

285
preoccupatie met de vraag naar de artistieke expressie in het vrouwelijke vis-à-vis
het mannelijke schrijven. Zo begint De Roos' essay in Forum met de volgende zin:
Men moet niet alleen een vrouwelijk auteur zijn, maar de subtiliteit van
Virginia Woolf bezitten om in deze tijd van
emancipatie-die-alweer-achter-de-rug-is op te merken, hoe bepaalde
vrouwelijke eigenschappen zich nog scherper dan ooit afteekenen juist
13
in het veroverde gebied van de intellectualiteit.
In het eerste gedeelte van het essay zet zij meer algemeen filosofisch uiteen wat
volgens haar de essentie uitmaakt in het door Woolf gevolgde ‘procédé,’ waarbij de
auteur zich losmaakt van een uiterlijk ‘verhaal’ en opeenvolgingen van
gewaarwordingen en mentale reacties op gebeurtenissen en waarnemingen het
eigenlijke, innerlijke verhaal gaan vormen. De Roos gebruikt het werk van Jacques
Chardonne als een soort contrapunt. Ook bij deze auteur gaat het volgens haar om
de ‘overtuiging dat het leven zich afspeelt tusschen de feiten en de persoonlijke
weerspiegeling ervan’ (p. 41 ), uitgedrukt in een afwisseling van vertelling en reflectie,
maar bij hem komt, ondanks alle ‘sympathieke sensitiviteit’ de uitgebeelde wereld
niet tot leven. Het procédé ontbeert verrassing, gaat vervelen en wordt uiteindelijk
onecht. Daartegenover profileert De Roos in het tweede deel de manier van schrijven
van Woolf, tegelijk ook doelend op de specifieke mogelijkheden van het vrouwelijke
schrijven. Zo kent zij aan Woolfs ironie een vrouwelijk accent toe: ‘wij bezitten
bijvoorbeeld een onbegrensd aantal beschrijvingen van mannelijke auteurs over
een vrouw die haar beau jour heeft, maar geen zal volstaan met het uitbeelden van
de enkele haastige gewaarwording waarmee een vrouw zelf het merkt.’ (p. 45)
Echter het karakteristieke van Woolf ziet zij niet in de innerlijke monoloog per sé,
maar in de wijze waarop persoonlijkheden vorm krijgen via een veelheid van
onsamenhangende en intieme associaties in hun denken en waarnemen die volgens
een eigen ‘rythme’ verlopen. In haar pogingen het bijzondere en persoonlijke van
Woolf te beschrijven en daarmee ook het potentieel van het vrouwelijke schrijven
aan te geven, markeert De Roos dus verschillen met een mannelijke auteur die in
principe een vergelijkbaar procédé toepast, en verschillen met mannelijke auteurs
in meer algemene zin. Maar ook maakt zij terloops een vergelijking met andere
vrouwelijke auteurs:
Er is in haar stijl niets van de ‘gezelligheid,’ waaraan maar zoo weinig
vertellende vrouwen ontkomen. Katherine Mansfield ontkwam er meestal
aan. Virginia Woolf, die verklaard heeft dat het duizendmaal jammer zou
zijn wanneer een vrouw zou schrijven als een man, en die zich met
perfecte gratie beweegt in een wereld waar ‘de realiteit tusschen een
vrouw en haar handschoenen’ meetelt - of die wereld zich in de nabijheid
van een Schotsche vuurtoren of in het hart van Londen bevindt, en even
natuurlijk waar een filosoof er worstelt met zijn problemen als waar een
gastvrouw er bloemen uitzoekt voor haar partij - schrijft een enkele maal
14
te gemakkelijk ontspannen, maar nooit knus.
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Zo worden aan Woolfs manier van schrijven sterk persoonlijke, maar met name
vrouwelijke kwaliteiten toegekend zowel ten opzichte van het mannelijke schrijven
als ten opzichte van minder geslaagde vrouwelijke auteurs. Interessant is dat De
Roos hier probeert het meest centrale programmapunt van Forum, ‘de opvatting
dat de persoonlijkheid het eerste en laatste criterium is bij de beoordeling van den
15
kunstenaar,’ door te trekken naar wat zou kunnen heten de persoonlijkheid van
het vrouwelijke schrijven. Het gaat daarbij strikt om kwaliteiten in stijl en expressie,
terwijl De Roos het aspect van een feministische ‘boodschap’ wederom als
achterhaald terzijde schuift. Ook wat het door haar veelvuldig aangehaalde Mrs.
Dalloway betreft gaat zij volstrekt aan dit en andere sociaal-kritische aspecten voorbij.
Den Boef (1991) spreekt in zijn beschouwing over Ter Braak en Du Perron in
relatie tot ‘modernisten’ het vermoeden uit dat genoemde heren lang niet altijd een
doorwrocht beeld van buitenlandse auteurs hadden en soms geheel vertrouwden
16
op de kennis van anderen. Als voorbeeld noemt hij De Roos over Woolf. Het zou
inderdaad heel goed kunnen zijn dat Ter Braak simpelweg de opinie van De Roos
overneemt, wanneer hij naar Woolf verwijst in zijn vernietigende bespreking van
enkele door vrouwen geschreven werken: ‘Le chemin des dames: De schrijvende
vrouw en haar genre - Mogelijkheden en grenzen.’ De door hem gesignaleerde
zondvloed geproduceerd door ‘het verschijnsel schrijvende vrouw’ ziet hij als een
17
plaag die geen land meer teistert dan het onze. Een reeks van recente publicaties
passeert de revue, waarin Ter Braak zijn oordelen motiveert en vergelijkenderwijs
enige nuancering aanbrengt, maar het damesgenre vermag naar zijn mening niet
het huiselijke, pathetische of banale te ontstijgen. En generaliserend stelt hij:
Er zijn betrekkelijk weinig vrouwen in deze onze letterkunde, die zich
volkomen aan deze sfeer [van huiskamerproblemen] hebben weten te
onttrekken. Wij missen ten onzent een Virginia Woolf, een Katherine
Mansfield, een Annette Kolb, een Vera Figner, zelfs een Marie Baskirtsjeff.
Een schrijfster van zo bijzondere gaven als Carry van Bruggen is toch in
vele opzichten (en zeker als Justine Abbing) blijven steken in de eeuwige
problematiek van het damesgenre; [...] Er is gelukkig nog een ander
vrouwelijk accent; men leze daar de romans van Virginia Woolf (Mrs.
Dalloway; To the Lighthouse) maar eens op na. Trouwens, zowel Eva
van Carry van Bruggen als De Straat van Ina Boudier-Bakker hebben
18
qualiteiten, die buiten de damesroman liggen.
We lezen hier een echo van het essay van De Roos in Forum, maar tegelijkertijd
vindt er een accentverschuiving plaats. Waar De Roos probeert het individuele van
Woolf als een meerwaarde van het vrouwelijke schrijven ten opzichte van het
mannelijke schrijven te karakteriseren, plaatst Ter Braak de reeks internationale
vrouwelijke auteurs tegenover de Nederlandse productie zonder de laatste een
plaats te geven in het omringende mannelijke veld. In feite zet hij dus de categorie
van vrouwelijke auteurs apart en maakt de vergelijking op de as
nationaal-internationaal alleen daarbinnen. De literair-filosofische vraag van De
Roos naar verschillen tussen en complementariteit van vrouwelijk en mannelijk
schrijven speelt in Ter Braaks
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betoog geen rol. Maar ook met inachtneming van het accentverschil zien we in het
discours een separaat subsysteem van schrijvende vrouwen opdoemen, gekoppeld
aan een eigen genre en beoordeeld binnen een eigen repertoire van maatstaven.
Verder manifesteert zich in de vergelijking van buiten- en binnenlands een tweede
systeemgrens.
Zijn voor deze onderscheidingen en de plaats van Woolf daarbinnen nog andere
aanwijzingen te vinden? Voordat we luisteren naar de stemmen van Augusta de
Wit en Ada Geyl zij hier op een geluid van onze gerenommeerde schrijver en criticus
Simon Vestdijk gewezen, die zijn recensie van Nachtvorst, geschreven door (zijn
vriendin) Jeanne van Schaik-Willing als volgt inzet:
Door te constateeren, dat dit ‘Nachtvorst’ een van de weinige
Nederlandsche boeken is, die tot de werkelijke literatuur behooren, kan
men zich vele juichtonen besparen. Tenzij men deze juichtonen aanheffen
wil om dat niveauverschil nog eens scherp onder de algemeene aandacht
te brengen. Jeanne van Schaik-Willing is op het oogenblik onze eenige
schrijfster van Europeesch peil; vertaalde men dit laatste boek van haar
hand in goed Engelsch, dan zou men bemerken, dat zij, wat formaat
betreft, zeker niet voor Virginia Woolf hoeft onder te doen (persoonlijk
19
schat ik haar een goed stuk hooger).
De vraag is of Vestdijk wel echt kennis heeft genomen van Woolfs werk, want
daarvoor zijn verder geen tekenen te vinden; Woolf stond in ieder geval niet in zijn
20
boekenkast. Inmiddels ontstaat de verdenking dat sommige opinies van wat in
retrospect de toonaangevende critici zijn gebleken wellicht afgeleid zijn geweest
van de beschouwingen van De Roos. Duidelijk zien we de misschien wel iets
rancuneus getinte vergelijking met werk uit het Engelse taalgebied, echter dat ook
Vestdijk denkt vanuit een categorie schrijvende vrouwen en een impliciet
vergelijkende onderscheiding ‘vrouwelijk schrijven’ is evident. Dit blijkt a forteriori
enkele regels verder wanneer hij beweert dat er tussen van Schaik-Willings werk
en dat van ‘talrijke damesauteurs die de leesportefeuilles verzorgen een
onoverbrugbare kloof gaapt,’ waarop hij vervolgt: ‘Niettemin is de romankunst van
Jeanne van Schaik-Willing een typisch vrouwelijke. Zij is dit door haar zin voor
details, haar fijngesponnen beschrijvingen, en, speciaal, door de verbijzonderende,
bij uitstek analytische psychologie waarop haar verhalen in eerste instantie berusten.’
Hier vinden we een bevestiging dat zowel het denken in een categorie van
schrijvende vrouwen als ook de vraag hoe het vrouwelijk schrijven te karakteriseren
is, in het kritische discours van deze periode een rol speelt. Ook bij Vestdijk komt
het klaarblijkelijk niet op om een vergelijking buiten het circuit van vrouwelijke auteurs
te maken.
Welk perspectief nemen nu de andere vrouwelijke recensenten in? Augusta de
Wit was een van de eersten die over Woolf schreef. Ook zij schreef, in hetzelfde
21
jaar als De Roos, over A Room of One's Own. Haar recensie biedt echter in eerste
instantie informatie over inhoud en strekking van het essay. Wel klinkt overal
instemming in haar formuleringen door. De Wit, die de Engelse colleges van binnenuit
moet
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hebben gekend uit de tijd dat zij van 1888 tot 1890 zelf in Londen en Cambridge
22
studeerde, en die een socialistisch-communistische opvatting was toegedaan,
parafraseert met duidelijke voldoening Woolfs woorden en plaatst deze terloops
ook in een historisch kritische context. Zij wijst erop dat Woolf verwant is met
Thackeray en dat ook bij haar ‘de samensmelting van Universiteiten en colleges
dient ter generalisatie van het Engelsche, nog altijd in een vèr-verleden thuis
behoorende, denkbeeld van hooger onderwijs.’ Hoewel zij het woord ‘feminisme’
nergens vermeldt, is het, in tegenstelling tot De Roos, vooral het pleidooi dat zij laat
uitkomen aan de hand van Woolfs voorbeelden van vrouwelijke auteurs die alleen
met grote moeite en tegen de sociale stroom in aan hun drang tot schrijven konden
toegeven. Met Woolf spreekt zij de hoop uit dat de veranderingen die inmiddels
hebben plaatsgevonden zich voortzetten:
Ook dit is anders geworden. En de verandering een reden te meer om te
hopen op den beteren tijd, dien Virginia Woolf haar toehoorsters voorspelt
indien zij allen en een iegelijk het hare willen doen opdat hij kome.
Ter completering van het beeld staan wij nog even kort stil bij de visie van de anglist
23
A.G. van Kranendonk, de derde recensent van A Room, die weer een ander aspect
belicht. De kern van deze recensie is bewondering voor de manier waarop Woolf
het genre van het essay een verfrissend nieuwe vorm geeft. De recensent doet
enigszins achteloos over de inhoud en strekking van het essay en geeft aan dat het
er eigenlijk niet toe doet of een lezer het daarmee wel of niet eens is, omdat er
zoveel fraaie en verbeeldingsrijke invallen, beschrijvingen en gedachten uit
voortvloeien. Inhoud en strekking worden dus secundair ten opzichte van vormgeving
en verbeeldingskracht bevonden.
Wij wenden ons nu echter tot de andere vrouwelijke recensent met de vraag in
hoeverre de kwestie van het vrouwelijke schrijven en het feministische issue bij haar
een rol spelen. Ada Geyl (1892-1979) is in de annalen van de literatuurgeschiedenis
nog onzichtbaarder dan De Roos. De Roos stond weliswaar in de schaduw van
haar man, maar bleef ook na de oorlog aanwezig als publiciste en vertaalster. Ada
Geyl lijkt geheel verdwenen achter het aanzien van haar broer, de historicus Pieter
Geyl. Lizet Duyvendak (2003), die bij haar onderzoek naar de geschiedenis van het
Haags Damesleesmuseum vond dat Ada Geyl daar tussen 1932 en 1935 cursussen
over Engelse en Amerikaanse letterkunde verzorgde, constateerde dat er verder
geen informatie over deze vrouw beschikbaar is. In Het Vaderland duiken behalve
de recensies van Woolf een paar andere vermeldingen op. Zo lezen we in de
aflevering van 1 februari 1936 een verslag van een lezing over Engelse en
Amerikaanse literatuur die zij voor het Instituut Schoevers gaf en waarin Woolf naast
vele andere namen de revue passeert. Daarnaast is Geyl ook als vertaalster actief
geweest. Er rijst het beeld op van een vrouw die in haar onderhoud voorzag door
haar kennis van de
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Engelse taal en literatuur op diverse terreinen te nutte te maken. Het meest opvallend
zijn haar bijdragen aan de rubriek ‘Engelsche Letteren’ in Het Vaderland, waar zij
gedurende de jaren '30 een constante plaats naast De Roos over Franse cultuur
en Jan Greshoff als toenmalige correspondent over ‘Fransche Letteren’ innam.
In haar eerste recensie uit 1933 verwijst Geyl in de kop zowel naar Flush als naar
24
een boek over Woolf (Virginia Woolf door Winifred Holtby). En eigenlijk is het stuk
een bredere introductie van Woolf, waarin ook andere titels de revue passeren. Het
stuk vormt een pleidooi voor het gehele oeuvre, waarvan zij beknopt de ‘moeilijkheid’
probeert te verklaren door te wijzen op zaken als de relativiteit van tijd, sexe,
persoonlijkheid, leven en dood in Orlando, het wegschuiven van ‘den onnoodigen
rompslomp van meubelen en materieele voorwerpen’ ten gunste van de gedachten
van de personages in later werk, en de intensiteit van de tijdsbeleving in To the
Lighthouse, haar favoriete werk. Daarentegen ziet zij Flush - dat overigens door De
Roos als inferieur product werd afgedaan - als een lichtvoetig, maar verrassend en
fijn ironisch intermezzo dat zij de lezers van harte aanbeveelt. Het interessantst is
haar betoog wanneer zij een vergelijking met Joyce maakt: zij constateert dat Woolf
al met het gedachteleven en de onbewuste gevoelens van karakters had
geëxperimenteerd in haar vroege verhalen (Kew Gardens) in 1919, voordat Joyce
25
zijn Ulysses publiceerde, en benadrukt daarmee Woolfs originaliteit. Dan vervolgt
zij:
In wezen is er tusschen VW en Joyce echter een hemelsbreed verschil.
Zij is overbeschaafd misschien, uiterst kieschkeurig, daarbij zijn er een
adel van geest, een hooghouden van de groote waarden van zuiverheid,
eerlijkheid en ‘waarheid’, een geloof ten slotte in de inhaerente grootheid
van het leven, die haar op een heel ander plan stellen dan haar Ierschen
tijdgenoot.
We zien hier in een bespreking die verder vrij van ideologische kleuring is iets van
de afkeuring van Joyce die we in de volgende paragraaf zo expliciet in de
confessioneel-ideologische hoek verwoord zullen vinden. Daarnaast schemert een
oordeel door dat we ethisch kunnen noemen en een enigszins puriteinse voorkeur
voor literatuur die uitdrukking geeft aan iets ‘hogers.’ Dit komt ook terug in Geyls
26
bespreking van The Years, echter hier geeft zij uiting aan een zekere twijfel of
Woolf de suggestie dat zij ‘iets van het allergrootste belang, het levensgeheim zal
openbaren’ wel waarmaakt. Zij vraagt zich af of Woolfs ‘“maniertje” om altijd op te
houden, voordat het belangrijke gezegd wordt, uit onmacht voortkomt.’ Ondanks
de grote schoonheid die het boek volgens haar biedt, worden lezers die een sleutel
tot een verklaring verwachten teleurgesteld. Overigens sluit van E. van Hall-Nyhoff
daarbij aan, wanneer zij aan het eind van haar bespreking van The Years vaststelt
dat ‘ook deze uiterst knappe en sensitieve schrijfster toch niet meer kan dan het
essentieele benaderen: het zoeken naar den zin van ons bestaan, de preoccupatie
27
met de vergankelijkheid.’ Van de door De Roos aangekaarte thema's vinden we
in deze tekst geen spoor, maar dat is anders in de bespreking van het essayistische
Three Guineas
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waarbij zich het thema van de sociale ongelijkheid vanzelf opdringt. Hier legt Geyl
ook verband met A Room en verraadt zij haar standpunt:
In een vorig boekje van VW A Room of One's Own hebben wij de
schrijfster al als feminist leeren kennen. In dit boek, ook al ziet ze
aanleiding om dit woord - nu mannen en vrouwen immers samenwerken
voor één doel - plechtig te verbranden, komt er toch nog op sommige
punten een sterk vrouwelijk zelf-gevoel naar buiten. In A Room was - het
is een onvriendelijk woord, toch deed het zich aan mij zoo voor en
verwonderde het mij van een zoo intelligente en begaafde vrouw - afgunst
28
op den gestudeerden man duidelijk merkbaar.
En haar kritische toon zet zich voort als zij Woolf verwijt de schuld voor de
achterstelling van de vrouw ‘uitsluitend te zoeken bij den man, zijn machtswellust,
zijn angst om door de vrouw uit zijn bevoorrechte positie verdreven te worden zonder over den anderen kant van het vraagstuk te spreken: de aarzeling van de
vrouw zelf om den sprong in de vrijheid te wagen.’ ‘Want,’ zo vervolgt zij, ‘het is toch
niet zoo, dat de man alleen de bewustwording van de moderne vrouw tegengehouden
heeft en nog doet of weer gaat doen, de vrouw zelf wil wel graag blijven in veilige
afhankelijkheid “van den sterken man” en de verantwoordelijkheid voor een
zelfstandig leven ontloopen.’
Waar De Roos het feministisch pleidooi achterhaald achtte, daar ontkent Geyl
weliswaar niet het issue, maar plaatst ze vraagtekens bij Woolfs standpunt op grond
van een eenzijdige voorstelling van zaken. Samengenomen lijkt het feministisch
standpunt inzake de geestelijke en materiële onafhankelijkheid van vrouwen in het
Nederland van deze periode niet helemaal in goede aarde te vallen. Laten we ter
vergelijking nog een blik werpen op de korte bespreking die De Roos wijdde aan
de Nederlandse vertaling van A Room door C.E. van der Waals-Nachenius in 1958
(De Roos 1959). Zij constateert dat zij nu de toon, ‘die vroeger voor de smaak van
velen iets te schril-feministisch klonk [...] door de tijd is verzacht.’ Enigszins ironisch
voegt ze eraan toe dat een ongestoord uurtje voor de meeste huisvrouwen nog
steeds een wensdroom is, maar als gevolg van de woningnood voor de meeste
mannen eveneens. En ze besluit haar stukje met de suggestie dat het boek ‘meer
tot nadenken stemt over leven-en-literatuur dan tot agressiviteit.’ Ook nu schaart
De Roos zich niet achter het feministische gedachtegoed en neemt zij in feite de
angel uit Woolfs betoog. Het zou tot de zogenaamde tweede feministische golf in
de tweede helft jaren 60 en beginjaren 70 duren tot het ‘manifest-gehalte’ van A
29
Room tot zijn recht zou komen. Op grond van de besprekingen in de dertiger jaren
kunnen we alleen maar concluderen dat het hier om een luwe periode ging waarbij
het feminisme door vrouwelijke auteurs met scepsis behandeld werd en bij de
mannelijke recensenten terzijde werd geschoven of in het geheel niet ter sprake
kwam, zoals we ook in de volgende paragraaf nog zullen zien. Maar wel was het
‘vrouwelijke schrijven’ een issue, bij De Roos op genuanceerd filosofische wijze, bij
de mannelijke critici Ter Braak en Vestdijk met een shift naar categoriaal denken.
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2.2. Literaire vernieuwing versus levensbeschouwelijke principes: Jos.
Panhuysen
In een recensie van zijn novelle De ontmoeting uit 1937 introduceert de criticus G.H.
's-Gravesande (1937) Jos. [Josephus] Panhuysen (1900-1986) als volgt: ‘Jos.
Panhuysen is een schrijver uit Roomsch-Katholieken kring, die zich daar naam heeft
gemaakt als essayist over buitenlandsche literatuur.’ Daarmee zijn twee kenmerken
van de auteur genoemd die duidelijk naar voren komen in de geschriften waarin hij
zich met Woolf bezighoudt. Hij publiceerde regelmatig in de katholieke bladen
Boekenschouw en Roeping, waarin hij jarenlang de rubriek ‘Kroniek der poëzie’
verzorgde met beschouwingen over hoofdzakelijk Nederlandse en Vlaamse poëzie.
Daarnaast schreef hij ook voor het levensbeschouwelijk getinte De Stem. Hij
publiceerde niet alleen essays en recensies, maar ook gedichten, toneelwerk en
proza vanaf 1924 tot diep in de jaren '60. Was de genoemde recensie van 's
Gravesande gematigd positief, in de ogen van Ter Braak kon een ander werk, de
roman Zee, geen genade vinden. Karakteriseringen als ‘uiterste aanstellerij,’
‘verheven borrelpraat,’ ‘paskwillige bedenksels’ werden kernachtig besloten met de
uitspraak ‘Ik kan tot mijn spijt niemand adviseren den roman Zee van Jos. Panhuijsen
te lezen.’ (Ter Braak 1938). Uit de recensies blijkt wel dat het werk door een geest
van stichtelijkheid is bevlogen en een adhesiebetuiging aan het katholieke geloof
representeert, dat, zoals we dadelijk zullen zien, ook hier en daar in het essayistische
werk doorklinkt. Wellicht riep dit bij Ter Braak, wars als hij was van de ‘roomse’
30
geest, afkeer op.
Dat Panhuysen goed op de hoogte was van de moderne buitenlandse, en dan met
name de Engels- en Franstalige literatuur, blijkt uit zijn beschouwingen in de
genoemde bladen. Zo vinden we van hem niet alleen recensies van het werk van
individuele auteurs als Woolf, maar ook algemene essays over bijvoorbeeld de
31
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Amerikaanse literatuur en over de ‘innerlijke monoloog,’ waarin eveneens
verwijzingen naar het werk van Woolf voorkomen. In deze essays zien we Woolf in
een internationaal veld van auteurs en in een historisch perspectief geplaatst. In
zijn relaas over de innerlijke monoloog trekt Panhuysen lijnen tussen Proust, Dorothy
Richardson, Dujardin, Joyce en Woolf en geeft met name aandacht aan de laatste
twee. In tegenstelling tot wat hij in een parallel met de schilderkunst het ‘zuivere
impressionisme’ noemt, wil volgens hem de innerlijke monoloog bij genoemde
moderne auteurs niet alleen maar nuanceringen weergeven, maar tracht hij ‘door
nuanceeringen te komen tot het essentieele, hij is constructief, geen spiegeling van
den bewustzijnsstroom zonder meer, maar een doordringing ervan, een herschepping
ten slotte.’ (Panhuysen 1933/34, p. 84). Het begrip ‘constructief’ dat in de volgende
zinnen een aantal malen herhaald wordt, impliceert in Panhuysens argumentatie
een wezenlijk positief kenmerk, het representeert de kunst om via of achter de
weergave van de werkelijkheid de essentie van een persoonlijkheid te vatten die
het weergegeven denken of herinneren overstijgt. Ziet hij bij vele schrijvers echter
een wijdlopig-
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heid die afbreuk doet aan dit constructieve principe, bij Woolf prijst hij de beknoptheid
die hem doet denken aan de ‘dramatische monoloog,’ waarbij hij verwijst naar Robert
Browning en zelfs Shakespeare. Via het ‘constructieve’ element in het werk van
diegenen die later de Modernisten zijn gaan heten en in het bijzonder dat van Woolf
legt hij dus verband met een lange traditie in de Engelse literatuur. Daarmee maakt
hij in zekere zin het vernieuwende ook onschadelijk: ‘[...], hoe groot is niet de
overeenkomst; in essentie is de moderne innerlijke monoloog, vooral zooals hij in
den laatsten tijd werd aangewend, een stijlvorm, die reeds bestaan heeft en, - het
zij de bestrijders van den “monologue intérieur” in overweging gegeven - zijn
bestaansrecht reeds sinds lang heeft bewezen.’ (Panhuysen 1933/34, p. 85)
Het is misschien typerend voor het toenmalige katholieke denken over literatuur
om radicale vernieuwing te weerstaan, maar via ‘constructieve’ inpassing in de
33
traditie toch te integreren in het eigen denken. We komen dit begrip namelijk ook
tegen in de bespreking van The Years door Cola Debrot uit 1937. Hoewel Debrot
zich niet als katholiek presenteerde, integendeel, in het mede door hem in 1940
gelanceerde tijdschrift Criterium juist een dogma-loos, non-conformistisch profiel
voorstond, zou het kunnen zijn dat zijn achtergrond hem soms toch parten speelde.
Hij eindigt zijn grotendeels positieve bespreking in opvallende termen waarin hij
weerlegt dat Woolfs werk pessimistisch zou zijn:
Want het pessimisme van Virginia Woolf wordt teniet gedaan door de
ontroering, waarmede zij het verleden oproept. Daaruit blijkt reeds, dat
bij haar het gevoel van vergankelijkheid niet is gericht op een ‘destructief’
uitwisschen van het heden, maar op een ‘constructieve’ verzoening met
het verleden. Boeken als deze worden populair om het element van
bevrijding of verzoening, dat zij inhouden. Tegelijk ook omdat het verdriet
34
om de overledenen plaats maakt voor de vreugde hunner nagedachtenis.
De bijna stichtelijke toon lijkt niet helemaal te passen bij het werk van Woolf, maar
verraadt de intentie om het op een positief levensbeschouwelijke manier op te vatten.
‘Constructief,’ als tegendeel van ‘destructief’ wordt in een adem genoemd met
verzoening, waarbij hier het verleden behouden zou blijven in de herinnering. De
melancholie van de vergankelijkheid die het boek toch eigenlijk doortrekt wordt
daarmee evenzeer onschadelijk gemaakt als bij Panhuysen de vernieuwende vorm
van de innerlijke monoloog. Waar Van Hall-Nyhoff en Geyl nu juist twijfelend met
vragen bleven zitten en de anonieme reviewer in Boekenschouw van mening is dat
Woolf de zelf opgeroepen vragen niet kan beantwoorden bij ontstentenis van ‘de
35
begrippen God en Eeuwigheid,’ weet Debrot de roman een ‘constructieve’
boodschap te ontlokken.
In dezelfde jaargang van Boekenschouw schrijft Panhuysen een essay over De
Romans van Virginia Woolf (Panhuysen 1933/34b) waarin hij in zekere zin een
inhaalslag maakt omdat de meeste publicaties van Woolf waaraan tussen 1915 en
1925 geen aandacht werd besteed, nu voorgesteld worden, te beginnen met The
Voyage
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out en besluitend met The Waves. Weliswaar verwijst hij ook hierin naar Woolfs
manieren van schrijven en het gebruik van de innerlijke monoloog, maar de rode
draad door zijn besprekingen vormt een andere kwestie. Al in de eerste alinea
constateert hij een eenheid in het novellistische werk die hij gevormd ziet door
Woolfs streven ‘[...] in zelfspot soms, soms haast in vertwijfeling, naar de
ontraadseling van het eeuwenoude geheim, dat echter bij het vergaan van oude
beschavingen het meest verbijstert, het geheim des levens zelf.’ (p. 151) Dit streven
ziet hij uitgedrukt in een motief uit Orlando, de jacht op de ‘wild goose’ ofwel het
onbereikbare. Met alle bewondering voor de schoonheid van haar werk, stelt hij
echter bij ieder werk opnieuw vast dat zij faalt in het doorgronden van ‘het raadsel
des levens’ en het ‘geheim van de dood’ en ziet hij ieder werk als een nieuwe poging
te bereiken wat in een vorig werk niet zou zijn gelukt. Tegen het eind van het essay
voert Panhuysen het thema van de mislukking tot een climax:
Dat is het einde van dit [The Waves] boek, de laatste mislukking van
Virginia Woolf, want haar boeken, die ongetwijfeld tot het prachtigste
behooren niet alleen van de moderne Engelsche literatuur, maar van de
Engelsche literatuur in haar geheel, zijn mislukkingen, het geheim des
levens weet ze ontstellend dicht nabij te brengen, maar niet volkomen te
realiseeren, zooals de beschaving waarvan zij deel uitmaakt dit niet bij
machte is; zelden werd de schoonheid van wereld en leven zoo prachtig
weerspiegeld als door haar, haar boeken zijn gelukdoortrild, maar
schrijnend duidelijk ziet men er de ontoereikendheid van dit aardsche
geluk in, geluk vermoeit, put ons uit, doet ons vertwijfelen, zij zegt het
klaar en duidelijk, in klare duidelijke zinnen; het gevoel alleen leidt tot
verbijstering, en wie als Virginia Woolf niet meer gelooven kan aan een
leven na den dood mist het juiste doel waarop de wil kan worden gericht,
en is gedoemd tot een hopelooze berusting, of een rustelooze jacht naar
het onbereikbare. (p. 157)
Bij deze ontknoping wordt duidelijk waarop de tot dan toe vage uitdrukkingen doelen:
gebrek aan waar geloof maakt het Woolf onmogelijk het onbereikbare, tja, wat? te
bereiken? Een wonderlijke paradox doet zich voor die ook in Panhuysens overige
besprekingen van Woolf terugkeert (behalve in zijn reactie op Three Guineas in het
36
weliswaar levensbeschouwelijke, maar niet katholieke De Stem). Een lovende
beschrijving van de schoonheid van de taal, de kracht van de innerlijke monologen
en Woolfs positionering temidden van de allergrootsten van de Engelse literatuur
botst frontaal met een confessioneel-ethisch waardeoordeel waarbij zich bewondering
paart aan afkeuring.
Tussen de regels door, maar vooral aan het eind van zijn stukken heft Panhuysen
af en toe vermanend de vinger. De romans van Woolf, en in het bijzonder Orlando,
zijn alleen ‘geschikt voor volwassenen met voldoende levenservaring.’ En over
Joyces Ulysses schrijft hij ‘Zooals men weet is Ulysses een hoogst gevaarlijk boek,
het valt naar mijne meening onder algemeene bepalingen van het kerkelijk
boekenverbod’ (Panhuysen 1933/34a: p. 83). Daarmee schaart hij zich in de traditie
van de katholieke media die mede tot doel hadden om hun lezers te behoeden voor
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verderfelijke lectuur en prijs stelden op een congeniale ethische boodschap. We
vinden vergelijkbare uitspraken ook in het speciale nummer over Engelse literatuur
uit 1932 van het Vlaamse Dietsche Warande en Belfort, waar Ellen Russe in haar
overzichtsartikel over stromingen in de moderne Engelse letteren terloops van ‘het
verwerpelijke Ulysses’ spreekt en haar betoog besluit met de constatering ‘Waar
alle andere boeken slechts tijd of milieu schilderingen zullen blijven, uit min of meer
belangrijke perioden, zullen alleen de werken der schrijvers die hooger schouwden,
38
kans hebben om de vergetelheid te trotseeren.’ En in hetzelfde nummer voegt Dr.
Kreemers in zijn overzicht van vrouwelijke Engelse auteurs Woolf toe: ‘We hebben
echter een bezwaar tegen haar moreele wereld die even onvast is als de physische
39
wereld der electronen.’ De vreemde dubbelheid in de beoordeling bij Panhuysen
lijkt echter een doublebind tussen loyaliteit aan het geloof en artistieke bewondering
te weerspiegelen. In termen van een repertoire van gehanteerde waarden zien we
hoe twee conflicterende waardecriteria tot een dubbel oordeel leiden: de
literair-esthetische waarde van het ‘constructieve’ element bij de innerlijke monologen
waarin Woolfs streven naar een diepere essentie achter de weergegeven
werkelijkheid besloten ligt, versus de confessioneel-ideologische waarde van de
onmogelijkheid om tot de ware diepte te geraken door het ontbreken van het ware
geloof. Zo tegenover elkaar gezet lijkt het er zelfs op dat ook het esthetische oordeel
een ethische implicatie heeft. Is het constructieve immers niet ook op die essentie
gericht, die bij gebrek aan geloof tot mislukken gedoemd is?
Panhuysen moet echter dusdanig sterk gecharmeerd zijn geweest van Woolfs
manier van schrijven dat hij zich ook voor zijn eigen werk heeft laten inspireren. In
enkele kritieken van zijn werk wordt daarop gewezen. Zijn door 's-Gravesande mild
beoordeelde De ontmoeting uit 1937 viel bij Van Oldenburg Ermke niet in goede
aarde. Hij schrijft over deze ‘deerlijke mislukking’ met hoog ‘Courts Mahler’-gehalte:
Het lijkt eenigszins op een middelmatigen, Engelschen roman, die bij
vergissing in het Nederlands geschreven werd, een goeddeels mislukte
poging om in onze taal de sfeer weer te geven, welke den schrijver bij
het lezen van Engelsche litteratuur zo frappeerde. Maar een sfeer kan
men nu eenmaal niet vertalen. En het is de ziel van Virginia Woolf niet
kwalijk te nemen, dat zij zich in de stijl van een Hollandsche schrijver van
40
letterkundige vertoogen niet thuisvoelt.
En later schrijft Jan Willem Hofstra in een, overigens grotendeels lovende kritiek op
Panhuysens nieuwe product Iedereen weet het beter:
[...] nu het gehele werk uit monologen, al dan niet ‘intérieurs’ bestaat, valt
een andere beperking sterk in het oog. Een beperking die Panhuysen
overigens met Virginia Woolf gemeen heeft: de praatmanieren van de
personen in zijn boek lijken verdacht veel op elkaar. Weliswaar spreekt
de ene uit een totaal andere grond dan de ander, maar de wijze waarop
zij zeggen wat zij denken is vrij gelijk. (Hofstra 1955)
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Doch evenmin als de aandacht van De Roos voor Woolf heeft Panhuysens inspiratie
aan een ruime en aanhoudende bekendheid van Woolf zichtbaar bijgedragen. Minder
nog dan De Roos is Panhuysen, zijn aanzienlijke en langdurige productiviteit op
diverse terreinen ten spijt, in de Nederlandse literatuurgeschiedenis terug te vinden.
Wellicht heeft de combinatie van de specialisering in buitenlandse literatuur als
essayist, die hij deelde met De Roos, de katholieke signatuur, en het gebrek aan
waardering door critici in de ‘neutrale’ media in het interbellum zijn eigen canonisering
verhinderd en zijn stem met betrekking tot de door hem behandelde buitenlandse
auteurs in het katholieke subsysteem gevangen gehouden.

2.3. Kritische afsluiting van het interbellum
We hebben in de Introductie al vastgesteld dat de vroege receptie van Woolf tot
een eind kwam in 1941, toen twee stukken naar aanleiding van haar dood
verschenen. Opmerkelijk is dat het stuk in Boekenschouw nu eens niet door
41
Panhuysen is geschreven, maar door Felix van Aret, die eveneens met enige
regelmaat aan de katholieke bladen bijdroeg. In dit stuk kijkt de auteur met weemoed
terug op het werk van Woolf, nadat hij heeft geconstateerd dat de eigentijdse
omstandigheden zo beheersend zijn dat persoonlijkheden als Joyce - die in datzelfde
jaar was overleden - en Woolf als ‘schimmen van de verte’ aan kracht hebben
ingeboet. Echter zijn dan volgende visie op Woolf is lyrisch van inhoud en toon. Hij
prijst het werk als ‘droomboeken,’ wijst op het schilderachtige karakter en de
harmonieuze band tussen uiterlijk en innerlijk, de zuiverheid van taal en beelden,
enzovoorts. Met geen woord rept hij over eventueel falen om greep op de grote
levensvragen te krijgen of over het ontbreken van God en Eeuwigheid.
Boekenschouw lijkt in de persoon van Van Aret de levensbeschouwelijke vermaning
op te geven en Woolf in plaats daarvan louter lof toe te zwaaien. En in de allerlaatste
zinnen vinden we warempel de vrouwelijkheid die Panhuysen nu net buiten
beschouwing liet:
Door en door vrouwelijk is zij tot het laatst, tot in de verstandelijke
gevolgtrekking toe. Zeer zullen wij deze zachte tafereelen van een
beminnelijk en spiritueel leven in de toekomst missen. (Van Aret 1941,
p. 57)
Of Woolf zich graag in termen van zacht en beminnelijk gekarakteriseerd had willen
zien laten we hier buiten beschouwing. Maar hoe anders is het geluid van C.
42
Houwaard in Critisch Bulletin. De auteur wijst met nadruk op het milieu waaruit
Woolf komt en kenschetst haar werk als onvermijdelijk ‘highbrow’ en laat niet na te
suggereren dat ‘dat aardige boekje “A Room of One's Own”, dat in den grond een
met veel fantaseerend vernuft en historische uitweidingen gevoerd feministisch
pleidooi is voor het recht van de vrouw op schrijversschap,’ dit bevestigt. Hij voegt
eraan toe: ‘wij zullen nu maar niet zoo boosaardig zijn te vragen of Virginia Woolf's
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oeuvre dus uitsluitend te danken is aan haar uitzonderlijk bevoorrechte positie.’ (p.
563) Overigens laat ook hij niet na om op te merken dat het oeuvre van Woolf
‘gedragen wordt door haar vrouw-zijn; het is, bij alle intellectualisme, geprononceerd
vrouwelijk: romantisch-bespiegelend, sensitief, vol vrouwelijke charme.’ (p. 563)
Maar de kritische toespeling is onmiskenbaar, en de kritische, soms bijna
denigrerende toon zet zich voort, onder meer in de vaststelling dat Woolfs ‘methode’
om ‘een doorbraak van het onbewuste te willen forceren met middelen uit het
arsenaal van het intellectualistisch bewustzijn’ een paradoxale absurditeit is. Dit
impliceert volgens hem dat deze methode alleen kan worden toegepast ‘op menschen
met een ongemeen ontwikkeld vermogen tot introspectie.’ (p. 566) Met als gevolg
dat de personages bij Woolf erg op elkaar gaan lijken en met moeite uit elkaar zijn
te houden. Het is overigens dezelfde kritiek die we zijn tegengekomen in de recensie
van een werk van Panhuysen door Hofstra. Houwaard beaamt ook zelf dat hij hard
oordeelt, en besluit zijn stuk met de verzachtende uitspraak dat er ook na vaststelling
van de kritische waarheid nog voldoende in het werk van Woolf te genieten overblijft.
Toch is het bijna pijnlijk om juist naar aanleiding van Woolfs dood een eerste
laatdunkende publicatie te zien.
De afsluiting van deze episode stemt niet erg hoopgevend voor de verdere carrière
van het oeuvre: bij de ene auteur roept het tegen de achtergrond van de recente
omstandigheden eerder een vervagend droombeeld op, terwijl de andere voor het
eerst harde kritiek formuleert en het werk, ondanks enige vergoelijkende frasen,
toch bijzet in de rang der mindere goden. De enigszins neergaande lijn in de
aandacht na 1937 wordt dus ook inhoudelijk zichtbaar. Tevens vinden we in de
dalende aandacht de vraag beantwoord die we in de introductie naar aanleiding
van de brief van Brunt aan Van Oorschot stelden: de receptiecurve geeft weinig
hoop voor Woolfs Nederlandse carrière. Feit is dat gedurende de oorlogsperiode
geen enkele vermelding van Woolf te vinden was en pas vanaf 1947 weer enige
aandacht aan het werk wordt geschonken, maar dat deze aandacht low-key blijft
tot midden jaren '70, wanneer als gevolg van nieuwe impulsen die met verschillende
sociale, economische en literaire ontwikkelingen samenhangen, de productie van
vertalingen op gang komt en de aandacht in de pers weer toeneemt (zie Andringa
2006a en b).

3. Repertoires en posities in het nationale polysysteem
Nu we de sporen van de receptie van Woolf hebben gevolgd en een beeld hebben
van de wijze waarop haar oeuvre profiel kreeg in de ogen van de Nederlandstalige
critici, wil ik tot slot de vraag omdraaien en nagaan hoe een dergelijke
receptiegeschiedenis het toenmalige polysysteem reflecteert. Om aan te geven dat
het slechts om een gedeelte van dit polysysteem gaat, hoef ik maar te herinneren
aan het feit dat receptiedocumenten in tal van de toenmalige media ontbreken. Het
afwezige zegt weliswaar ook iets over het polysysteem, maar er is verder onderzoek
nodig
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om het te kunnen verklaren. Waarom geen geluid in het protestantse circuit? Aan
welke buitenlandse literatuur werd daarin dan wel aandacht gegeven? En welke
buitenlandse auteurs kregen voorrang in de andere grote literaire tijdschriften? Zijn
daar patronen in de selectieprocedures te ontdekken? Heeft het te maken met
specifieke mediatoren? Kan het in dit geval te maken hebben met de rol van
vrouwelijke recensenten in relatie met een vrouwelijke auteur? Op deze laatste
vraag kunnen we inhaken met een specifiekere observatie die al in de eerste
paragraaf werd gedaan, namelijk dat zich voor het merendeel een vaste set van
recensenten in een bepaalde range van media om het werk van Woolf heeft
bekommerd. Het zijn recensenten die gespecialiseerd zijn in buitenlandse literatuur
en weliswaar in centrale media schrijven, maar zelf niet behoren tot wie achteraf
als de harde kern van dominerende recensenten zijn gaan gelden. Het is opvallend
dat mensen als Ter Braak, Du Perron, Vestdijk, Greshoff, Marsman of, van het
katholieke front, Van Duinkerken, niet of alleen incidenteel de naam van Woolf laten
vallen, maar de echte besprekingen aan hun schaduwkabinet overlieten. In termen
van Even-Zohar (1990a en b) observeren we twee subsystemen, het
non-confessioneel-liberale en het katholieke met elk hun eigen media en
woordvoerders; beide subsystemen, maar vooral het eerste, stonden, achteraf
beschouwd, in het centrum van het polysysteem van die tijd en hebben hun stempel
op latere ontwikkelingen gezet. Doch degenen die voor Woolf het woord hebben
gevoerd, lijken zich meer in de periferie van deze subsystemen bewogen te hebben.
Rond 1937 lijkt het er weliswaar op dat de aandacht voor Woolf bij het verschijnen
van The Years toeneemt en zich over meer publicisten distribueert, maar daarna
vindt weer een afname plaats en met de stukken in 1941 lijkt het werk min of meer
uit het gezicht te verdwijnen. Wel kan het echter zo zijn dat met name Elisabeth de
Roos, maar wellicht ook vertaalster Nini Brunt - overigens de schoonzuster van
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Greshoff - als het ware ondergronds op de overlevering van Woolf hebben
ingewerkt. En dat er ook iets van een associatieve band tussen Panhuysen en Woolf
blijft bestaan hebben we in de recensie van Panhuysen door Hofstra in de jaren 50
kunnen zien. De vraag is of de rol van deze figuren op de achtergrond in het licht
van de roem die aan de gecanoniseerde recensenten naderhand is toegevallen, in
de literatuurgeschiedenis niet is onderschat. Enerzijds hebben zij in hun tijd indirect
opiniërend ingewerkt op leden van de ‘harde kern’ zoals De Roos op Ter Braak,
maar misschien ook op Greshoff en later misschien op van Oorschot in haar bijdragen
aan diens Libertinage. Anderzijds hebben zij direct de introductie van een auteur
als Woolf bewerkstelligd en, in het geval van De Roos, langdurig onder de aandacht
gebracht. Het latere receptiepatroon is weliswaar veranderd als gevolg van
veranderende repertoires van interesses en waarden (Andringa 2006b), maar dat
neemt niet weg dat Panhuysen al vroeg essentiële kwaliteiten in het schrijven van
de Modernisten heeft gesignaleerd en de vraag van De Roos naar specifica van
het vrouwelijke schrijven nog altijd interessant en wellicht nog steeds niet ten volle
beantwoord is.
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Behalve het neutraal-liberale en het katholieke circuit bleek zich voorts binnen het
neutraal-liberale nog een subsysteem af te tekenen, gevormd door vrouwelijke
auteurs. Deze worden als zodanig gemarkeerd en vervolgens daarbinnen weer
tegen elkaar afgezet volgens een repertoire van maatstaven waarmee met name
mannelijke critici het betere werk onderscheiden van de ‘damesroman,’ en waaraan
zij in meer positieve zin kenmerken van het ‘vrouwelijke schrijven’ toekennen. Waar
De Roos in een vergelijking met mannelijke schrijvers probeert aan te geven waarin
de waarde van Woolfs vrouwelijke pen bestaat, vervlakt deze karakterisering bij
andere, vooral mannelijke critici tot schablones als sensitief, zacht, en vol vrouwelijke
charme, of blijft het geheel ongedefinieerd.
Om het karakter van het polysysteem nog complexer te maken speelt door deze
discussie heen ook nog de scheidslijn van de internationale versus de nationale
productie. De internationale literatuur heeft een aparte status die af te lezen is uit
speciale rubrieken en gespecialiseerde recensenten, maar die ook af en toe blijkt
uit vergelijkingen die tussen nationale en internationale productie gemaakt worden
en waarbij veelal het buitenlandse als referentiepunt geldt. Ongenoegen daarover
klonk door bij Vestdijk die van mening was dat de door hem besproken nationale
schrijfster op internationaal plan zou staan als ze in het Engels had gepubliceerd.
Zo hebben we in ons materiaal gezien dat incidenteel een vergelijking wordt gemaakt
tussen nationale en internationale schrijvende vrouwen, waarbij de internationale
productie in zekere zin de maatstaf vormt (‘wij missen ten onzent een Virginia Woolf’).
Dit onderscheid loopt waar het Woolf betreft dus door het subsysteem van vrouwelijke
productie heen. Woolf wordt verder wel genoemd naast of vergeleken met andere
buitenlandse auteurs zoals Joyce, Proust, Mansfield, maar opvallend is wel dat
nergens een vergelijking voorkomt met Nederlandstalige mannelijke auteurs behalve
in het geval van Panhuysen, die als het ware de kritiek van mislukte nabootsing
over zichzelf afriep. Maar een vergelijking tussen bijvoorbeeld Du Perron, Vestdijk
of Bordewijk en Woolf? Het lijkt vrijwel ondenkbaar. Dit versterkt de indruk dat zich
een subsysteem rond vrouwelijke auteurs heeft gevormd door onderlinge vergelijking
binnen en buiten de nationale grenzen, en waarbij vergelijking met de nationale
mannelijke auteurs in deze periode stilzwijgend gepasseerd wordt.
Opvallend genoeg speelde het feminisme in deze periode een nadrukkelijk
ondergeschikte rol. Dit zegt wat over de maatschappelijke discussie in die tijd, zowel
door de vrouwelijke recensenten, die zich er ronduit tegen keerden, als door de
mannen die het onderwerp niet aanroerden of terzijde schoven. Het was klaarblijkelijk
een non-issue althans in de openlijk beleden vorm.
Het confessionele versus het neutrale circuit spiegelde zich in het repertoire van
waardecriteria. Duidelijk zichtbaar werd de confessioneel-ethische stellingname bij
de katholieke Panhuysen, daarbij een contrast vormend met diens esthetisch-literaire
argumentatie. Echter, terwijl Panhuysen direct een beroep deed op geloofsgebonden
argumenten, trad ook bij andere critici een inhoudelijk ethisch getint criterium naar
voren. Ook bij Geyl, Van Hall-Nyhoff, en Debrot schemerde het belang

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

299
van het al dan niet doorgronden van een menselijke essentie, een levensgeheim
of het raadsel van dood en vergankelijkheid een rol en leek de esthetische
argumentaties hier en daar te overschaduwen.
Internationaal versus nationaal, non-confessioneel versus confessioneel, vrouwelijk
versus mannelijk, literair waardevol versus ‘huisbakken,’ ziehier de scheidslijnen
die elkaar kruisen en het polysysteem in deels overlappende, deels aparte
compartimenten met wisselende repertoires van referentiepunten, interesses en
waardecriteria verdelen. Dat het polysysteem in het interbellum echter nog
veelvoudiger was moge uit de andere bijdragen in dit nummer blijken.
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behandeld (Andringa 2006a en b); zie ook Bantzinger 2004. Overigens zijn de eerste Nederlandse
vertalingen pas laat verschenen in vergelijking met andere talen. Men vergelijke daartoe de
gegevens uit de omvangrijke band over de receptie van Woolf in Europa (waarin overigens het
Nederlandse taalgebied ontbreekt) van Caws & Luckhurst 2002. Een ander boek gewijd aan de
internationale receptie van Woolf is Reinhold 2004.
3 De gegevens zijn verkregen door gebruik te maken van de volgende bronnen: het digitale archief
van Historische Kranten van de KB, het digitale historische archief van De Groene Amsterdammer,
Nijhoffs Index, het knipselarchief van de Openbare Bibliotheek te Amsterdam, aangevuld met
zoektochten door literaire tijdschriften uit die periode in de UB Utrecht en de KB Den Haag.
Recentere documenten werden voorts gevonden in het knipselarchief van uitgeverij De Bezige
Bij. Andere bronnen waarvan in de loop van dit artikel gebruik is gemaakt is het online bestand
van recensies en essays over Nederlandstalige auteurs Literom en de correspondentie van
uitgever Van Oorschot in het Letterkundig Museum te Den Haag.
4 Citaat van de Engelsman Douglas Goldring in een boek met de titel De nieuwe Europeesche
geest in kunst en letteren, geschreven en uitgeven door een internationaal team van de auteurs
Dirk Coster, Paul Colin, Dr. F.M. Huebner, Douglas Goldring, en Romano Guarnieri (Van Loghum
Slaterus & Visser, Arnhem 1920: 165). Met dank aan Geert Buelens.
5 Byvanck 1925.
6 Den Doolaard 1926, p. 452.
7 John Middleton Murry (Middleton Murry 1928) was een auteur en recensent van aanzien in het
toenmalige Engeland. Hij werd naast zijn eigen werk ook bekend als de echtgenoot van de
schrijfster Katherine Mansfield (1880-1923) over wier werk hij zich na haar dood ontfermde.
Tussen Mansfield en Woolf bestonden banden in termen van vriendschap en concurrentie. In
het interbellum werden Woolf en Mansfield in Nederland vaak in dezelfde context genoemd
zoals ook in een aantal in dit artikel opgenomen citaten te zien zal zijn. Mansfields carrière is
hier later echter geheel anders verlopen (zie Andringa 2006b).
8 Petra Mars schreef een doctoraalscriptie waarvan een kort artikeltje over leven en ontwikkeling
van De Roos is afgeleid dat verscheen in Cahiers voor een lezer 3, het orgaan van het E. du
Perron Genootschap. Kees Snoek baseert zich voor het merendeel op dit werk in zijn hoofdstuk
over De Roos in zijn biografie van Du Perron (Snoek, 2005), maar ook schreef hij zelf een soort
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profielschets van De Roos als critica in Snoek (1995). Deze publicaties zijn de bronnen voor
mijn biografische gegevens.
Elisabeth Geertruida de Roos, Het essayistisch werk van Jacques Rivière, Amsterdam 1931:
Paris.
Overigens vinden we de publicaties van De Roos over Engelse literatuur wel terug in Het
Vaderland, namelijk in de rubriek waarin kort de inhoud van pas verschenen tijdschriften worden
beschreven. Hier worden sporen van een netwerk zichtbaar.
Elisabeth de Roos (1930).
Opvallend is de aanduiding ‘kleine roman’ voor Mrs. Dalloway, die we ook in de brief van Nini
Brunt aan Van Oorschot (zie pag. 1) tegenkwamen. Het is een detail dat misschien een aanwijzing
is voor hoe een bepaalde manier van spreken (binnen het ‘discours’ van een circuit van vrouwen?)
worth overgeleverd.
Elisabeth de Roos 1933, p. 39.
De Roos 1933, p. 44.
Onder meer herhaald door Ter Braak in zijn bespreking van het eerste nummer van Criterium
(Ter Braak 1940).
Overigens spreekt ook Den Boef hierbij de wenselijkheid uit om eens een studie naar interesse
en standpunten van De Roos te verrichten (Den Boef 1991: p. 12).
Voor een analyse van en beschouwing over de manieren van recenseren en oordelen over werk
van vrouwelijke auteurs zie Van Boven (1992).
Menno ter Braak (1934).
Simon Vestdijk (1936).
De naam van Woolf ontbreekt in de Catalogus van de Bibliotheek Vestdijk (1995). Bantzinger
(2003) geeft aan dat zij vergeefs speurde naar aanwijzingen dat Vestdijk notitie zou hebben
genomen van Woolf.
Augusta de Wit (1930).
Mijn informatie over De Wits leven is afkomstig uit de biografische schets in het Biografisch
Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, geschreven door Jan
Gielkens (zie de site www.iisg.nl/bwsa/bios/wit).
A.G. v.K. [A.G. van Kranendonk] (1930) De Stem X, 1930, I: 279-281.
Geyl (1933).
Overigens gaat zij voorbij aan het gegeven dat Joyce's Dubliners al in 1914 was verschenen.
Geyl (1937).
Van Hall-Nyhoff (1937).
Geyl (1938).
Zie voor latere ontwikkelingen Andringa (2006b).
Zie voor Ter Braaks attitude ten aanzien van de katholieke cultuuropvatting Sanders 2002: 290
et passim.
Panhuysen (1932/33).
Panhuysen (1933/34a).
Deze argumentatie lijkt aan te sluiten bij de invloed van de Franse filosoof Maritain op de
toenmalige ontwikkelingen in het katholieke denken (zie Ruiter & Smulders 1996: 232-243, en
Sanders 2002: 261-263). Overigens gebruikt ook Du Perron de term wanneer hij op uitnodiging
in het Exil-tijdschrift Die Sammlung een overzicht van de stand van zaken in de Hollandse
literatuur geeft en daarin het programma van Forum met het standpunt van de katholieken
contrasteert: ‘Es [Forum] fand begreiflicherweise heftigen Widerstand: die Katholiken nannten
es ohne Moralität und desperat im 19. Jahrhundert verhaftet, man sprach von einem “mordenden
Negativismus”; sicherlich waren wir nicht konstruktiv und nicht kollektivistisch genug, im heutigen
Sinne dieser Worte;’ (Du Perron 1934, p. 408).
Debrot (1937).
De korte bespreking van The Years (Anoniem 1937/38) is niet ondertekend. Niet vast te stellen
is dus of ook dit stuk door Panhuysen is geschreven, maar het is goed mogelijk omdat beschrijving
en beoordeling sterk in de lijn van zijn andere stukken liggen. Maar ook zou het een reeds
gevestigde opinie bij dit tijdschrift kunnen reflecteren.
Het is niet ondenkbaar dat Panhuysen, zoals meer critici dat deden, zich aanpast aan het medium
waarin hij schrijft.
Zie voor gedetailleerde analyses en beschrijvingen van het Katholicisme in de letteren in die tijd
Sanders (2002). Zie voor de receptie van Joyce in katholiek Vlaanderen voorts Buelens 2004.
Russe 1932, p. 19.
Kreemers 1932, p. 50.
Ermke van Oldenburg (1937).
Van Aret (1941).
C. Houwaard (1941).
Dat ook Greshoff op de hoogte was van het werk van Woolf blijkt uit een artikel in de Groene
Amsterdammer (Greshoff 1932) waarin hij zich beklaagt dat schrijvers als Joyce, Huxley, Woolf
en Mansfield nog steeds niet vertaald zijn. Zie ook de bijdrage van Sanders in dit nummer.
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‘Van Borges is veel te leren’
Contouren van een receptiegeschiedenis
Maarten Steenmeijer
1. Inleiding
Tegen het einde van de jaren negentig verschenen de Werken in vier delen van
Jorge Luis Borges. In deze kloeke, fraai uitgegeven serie werd bijna al het door de
Bezige Bij uitgegeven werk van de Argentijnse schrijver verzameld en aangevuld
1
met enkele tientallen speciaal voor dit project geselecteerde en vertaalde gedichten.
2
Het verschijnen van de Werken in vier delen was in meer dan één opzicht een
opmerkelijke gebeurtenis. In de eerste plaats omdat buitenlandse auteurs zelden
de eer te beurt valt van een uitgave van hun verzameld werk in Nederlandse
3
vertaling. In de tweede plaats vanwege de uitzonderlijke receptie in de dag- en
weekbladpers. Het was te verwachten dat het eerste deel lange besprekingen zou
ontlokken in toonaangevende kranten en weekbladen als NRC/Handelsblad, de
4
Volkskrant, Trouw en Vrij Nederland. Minder voor de hand liggend was daarentegen
dat de volgende delen eveneens werden besproken in één of meer van de genoemde
5
periodieken.
En daar bleef het niet bij, zo bleek toen de vier delen in 2003 opnieuw werden
uitgegeven in fraaie, statige paperbacks, voorzien van nieuwe omslagen, verzameld
in een cassette en vergezeld van het speciaal voor de gelegenheid samengestelde
6
boekje Ontmoetingen met Borges. Op grond van de brede receptie van de Werken
in vier delen zou je verwachten dat De Borges Bibliotheek, zoals de nieuwe uitgave
werd gedoopt, weinig reaches zou oproepen. Het tegendeel was evenwel het geval,
zoals de besprekingen in onder meer Elsevier, Het Parool, Trouw en de Volkskrant
7
laten zien.
Deze ‘(drie)dubbele’ receptie is veelzeggend voor het prestige van Borges in
Nederland. Bijna twintig jaar na de dood van de schrijver - Borges overleed in 1986
- was men kennelijk nog alles behalve uitgeschreven over zijn werk. Het volgende
citaat uit Tom van Deels bespreking van De Borges Bibliotheek in Trouw onderstreept
nog eens de actualiteit van Borges' oeuvre in Nederland:
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Als de vier delen verzameld werk in het huidige literaire klimaat, dat toch
ook weer gedomineerd wordt door realisme en een gebrek aan
verbeeldingskracht, een rol kunnen spelen, zou dat heel wenselijk zijn.
8
Van Borges is veel te leren.
In de aan Borges gewijde boekenbijlage van Vrij Nederland die naar aanleiding van
diens dood in 1986 verscheen, had Van Deel al op het grote belang van de
Argentijnse schrijver voor de Nederlandse literatuur gewezen, met name in het werk
van Harry Mulisch, Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier, J. Bernlef en Willem Jan
Otten. Zijn conclusie luidde toen als volgt: ‘De verwerking van Borges in de
9
Nederlandse literatuur is aanzienlijk [...].’ De redactie van de boekenbijlage drukte
zich nog stelliger uit in de openingszin van de Borges-bijlage: ‘Er is wellicht geen
buitenlandse schrijver die Nederlandse auteurs zozeer heeft aangesproken als
Jorge Luis Borges [...].’
Het Vrij Nederland-artikel van Van Deel geeft in kort bestek een aardige indruk
van Borges' impact op de Nederlandse literatuur maar is geenszins uitputtend (en
pretendeert dat ook niet te zijn). In deze bijdrage wil ik op systematische wijze de
contouren schetsen van de Borgesreceptie in Nederland. Als eerste wil ik laten zien
dat Borges een belangrijk ijkpunt is in het Nederlandse literaire systeem, met name
in het repertoire van de literaire kritiek. Daarna volgen in chronologische volgorde
een bespreking en analyse van de beeldvorming en de discussies van Borges' werk.
Buiten het bestek van dit artikel valt de creatieve verwerking van Borges' werk en
ideeën in de primaire Nederlandse literatuur.

2. Borges als repertoire
Dankzij de aard en de omvang van het bestand (ongeveer 65.000 teksten) biedt
Literom - de door Biblion uitgegeven databank over Nederlandstalige literatuur met
boekrecensies en auteursinterviews uit de periode vanaf 1900 - de beste mogelijkheid
om op systematische wijze te sonderen in hoeverre een schrijver als referentiepunt
fungeert in de literaire kritiek. In de periode van 17-7-1963 tot 4-4-2006 (peildatum)
wordt Borges 390 maal genoemd in de in Literom opgenomen boekrecensies en
interviews. Dit is meer dan toonaangevende twintigste-eeuwse schrijvers als
Gombrowicz (174 vermeldingen), Musil (226), Faulkner (270) en Woolf (293) en
10
minder dan Nabokov (793), Proust (809) en Kafka (1309).
Het spreekt vanzelf dat Borgesvermeldingen in recensies van Nederlandstalige
literaire teksten op zichzelf nog niet zoveel zeggen. Daarom zijn ten behoeve van
onderstaand overzicht alleen die (recensie) teksten geselecteerd waarin een zinvol
verband met het werk van Borges wordt gelegd. In de 178 (recensie)teksten die
overbleven, is dit in totaal het geval met 59 Nederlandstalige schrijvers. Duidelijk is
dus dat Van Deels lijstje - Harry Mulisch, Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier, J.
Bernlef, Willem Jan Otten - slechts het topje van een ijsberg is:
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Schrijver
J. Bernlef (1937)

Aantal artikelen Literom
17

Doeschka Meijsing (1947)

17

Cees Nooteboom (1933)

17

Paul Claes (1943)

12

Stefan Hertmans (1951)

8

Frans Kusters (1949)

7

Hafid Bouazza (1970)

6

Barber van de Pol (1944)

6

Joost Zwagerman (1963)

6

Dirk Ayelt Kooiman (1946)

5

Frans Kellendonk (1951-1990)

4

Harry Mulisch (1927)

4

F.C. Terborgh (1902-1981)

4

Rein Bloem (1932)

3

Hugo Claus (1929)

3

A.F.Th. van der Heijden (1951)

3

Piet Meeuse (1947)

3

Herman Portocarero (1952)

3

Dick Schouten (1953)

3

Rob Schouten (1954)

3

Jan Brokken (1949)

2

Willem Jan Otten (1951)

2

Jan Timman (1951)

2

Ger Verrips (1928)

2

Dirk van Weelden (1957)

2

Mare Andries (1939)

1

H.C. ten Berge (1938)

1

Huub Beurskens (1950)

1

Walter van den Broek (1941)

1

T. van Deel (1945)

1

Hans Faverey (1933-1990)

1

Douwe Fokkema (1931)

1

Esther Gerritsen (1972)

1

Anton Haakman (1933)

1
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Jacques Hamelink (1939)

1

Tsjêbbe Hettinga (1949)

1

Atte Jongstra (1956)

1

Frans Kingma (1956)

1

Frank Koenegracht (1945)

1

Bart Koubaa (1968)

1

Rudy Kousbroek (1929)

1

Gerrit Krol (1934)

1

Hubert Lampo (1920)

1

Tessa de Loo (1946)

1

Geert Mak (1946)

1

Nicolaas Matsier (1945)

1

Vonne van der Meer (1952)

1

Steven Membrecht (1937)

1

Erik Menkveld (1959)

1

Margriet de Moor (1941)

1

Hugo Raes (1929)

1

Jean Pierre Rawie (1951)

1

Alfred Schaffer (1973)

1

Arie Storm (1963)

1

Oscar Timmers (1931)

1

Laurent Veydt (1936-1992)

1

Leon de Winter (1954)

1

Paul de Wispelaere (1928)

1

Sadik Yemni (1951)

1
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De lijst van Literom is niet volledig. Maar ook met de aanvullingen uit Bibliografie
van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland is het beeld niet compleet.
Zo ontbreekt P.F. Thomése op beide lijsten, een schrijver met veel affiniteit met
Borges, getuige bijvoorbeeld een recent interview in de Volkskrant waarin de schrijver
‘De onsterfelijke’ zijn lievelingsverhaal noemt en zijn eigen werk beschouwt als
12
‘mythologische verhalen, zoals Borges die schreef.’ Ook in kwalitatieve zin heeft
de Literomlijst zo zijn beperkingen. Dat Bernlef, om een voorbeeld te noemen, in
17 artikelen in verband wordt gebracht met Borges betekent natuurlijk niet per se
dat zijn werk meer door Borges zou zijn beïnvloed dan dat van bijvoorbeeld Anton
Haakman, die in 1 tekst in verband wordt gebracht met de Argentijnse schrijver
maar in wiens werk, voor zover ik kan overzien, meer sporen van Borges zijn te
13
vinden dan in dat van Bernlef. Dat Bernlef desalniettemin veel hoger op deze
ranglijst staat, kan als volgt worden verklaard. In de eerste plaats is Bernlefs oeuvre
aanzienlijk omvangrijker dan dat van Haakman, terwijl diens werk bovendien
14
beduidend bekender is en veel beter verkoopt. In de tweede plaats is in deze lijst
niet verdisconteerd wat de frequentie en de waarde van de Borgesvermeldingen
precies zijn. Wordt Borges genoemd omdat de recensent op verwantschap met de
besproken auteur wil wijzen of juist op verschillen? En als het eerste het geval is,
van welke aard is de verwantschap dan precies? Deze vragen onderstrepen nog
eens de noodzaak van een kwalitatieve analyse van de Borgesvermeldingen, die
buiten het bestek van deze bijdrage valt. De volgende citaten bevestigen evenwel
dat Borges niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin een belangrijk
referentiepunt in de contemporaine Nederlandse literatuur is. Het eerste fragment
is afkomstig uit de bespreking die Daan Cartens schreef naar aanleiding van Cees
Nootebooms novelle Een lied van schijn en wezen:
De Nooteboom van nu, die in korte tijd drie belangrijke werken heeft
gepubliceerd [...] is veel reflectiever dan zijn alter ego van vijfentwintig
jaar geleden. Reflectief in dubbel opzicht: de personen die in zijn fictie
optreden lijden aan het bestaan, zijn zich voortdurend bewust dat ze ook
kijken, afstand nemen [van] wat ze beleven en de auteur die dat beschrijft
neemt daar op zijn beurt weer afstand van, als de toeschouwer die naar
een stuk op het toneel kijkt. Door die thematiek begint Nooteboom
15
geleidelijk de Nederlandse Borges te worden.
Onmiskenbare sporen van Borges zijn ook te vinden in Doeschka Meijsings De
hanen en andere verhalen, zo schrijft Aad Nuis. De ‘navolging’ is in haar geval niet
erg geslaagd, aldus de huiscriticus van Haagse Post in de jaren zeventig:
Borges is het grote voorbeeld, zoals de schrijfster zelf heeft gezegd, en
dat blijkt niet alleen uit verwijzingen naar alephs en labyrinthen. Maar de
paradoxen van Meijsing missen het onverwachte en werkelijk
oorspronkelijke dat de meester zelf zo schokkend en poëtisch maakt; de
navolging van Borges blijft steken bij Van Schendel, althans in die buurt:
serene en afstandelijke levenswijsheid in zeer verzorgde en nogal
16
traditioneel aandoende taal.
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3. De eerste Nederlandse vertaling
De eerste Nederlandse boekvertaling van Borges liet lang op zich wachten: De
Aleph, een bloemlezing van de verhalen uit Ficciones (1944) en El Aleph (1949),
verscheen pas in 1964, derden jaar na de eerste Franse vertaling, vijf jaar na de
17
eerste Duitse vertaling en twee jaar na de eerste Engelse vertalingen. Het was
aan deze buitenlandse vertalingen te danken dat Borges geen onbekende in
Nederland was toen De Aleph werd uitgegeven. Zo werd de eerste Nederlandse
tekst over Borges geschreven naar aanleiding van de eerste Franse
Borgesvertalingen, de verhalenbundels Fictions (1951) en Labyrinthes (1953). Het
gaat om een kort essay van L.Th. Lehmann dat in 1954 in Litterair Paspoort
verscheen. Lehmann was door niemand minder dan Boris Vian getipt over Borges,
18
die ‘internationale vermaardheid [heeft] gekregen’. Het loont de moeite het stuk
van Lehmann nader te bekijken, al was het alleen maar omdat de reserves die hij
aan de dag legt niet terug te vinden zijn in de latere kritische reacties in Nederland
op het werk van Borges. Lehmann omschrijft Borges als ‘een scherp en vernuftig
man’, vindt ‘Pierre Menard, auteur du Quichotte’ een meesterwerk en Fictions een
‘beminnelijk en nieuwsgierigheid wekkend boek’. Maar daarnaast merkt hij op dat
hij het in Fictions (waarvan de teksten noch verhalen noch essays zouden zijn, aldus
Lehmann) vindt ontbreken aan gevoeligheid: ‘zijn abstracte gedachtengangen
19
[schijnen] niet te combineren te zijn met het beschrijven van menselijke handelingen.
Lehmann contextualiseert Fictions op een curieuze manier wanneer hij schrijft dat
het boek wordt geplaagd door
die fletse overintellectualiteit, die wij zo vaak tegenkomen in werken uit
de jonge en energieke landen van die twee continenten over de Oceaan,
waar sinds de komst der blanken nooit een groot kunstenaar heeft bestaan
en waar (ik ben geneigd te geloven dat hier een verband bestaat) nog
nooit een stad geheel is gebombardeerd; een overintellectualiteit die
betrekkelijk weinig voorkomt in de literatuur van het ‘oude en uitgeputte’
20
Europa.
Lehmanns oordeel over Labyrinthes is positiever. Zonder de grote overeenkomsten
met Fictions uit het oog te verliezen, meent hij dat de vorm van de teksten in de
tweede bundel ‘geserreerder en beheerster’ is omdat ‘lange erudiete en soms nogal
snobistische excursen’ ontbreken, al blijft de criticus niet in staat zich ‘over te geven’
aan het werk van Borges aangezien dit meer zou gaan over systemen dan over
mensen, zelfs in het geval van de ‘jongere en misschien argelozer Borges’ die
Lehmann meent te herkennen in enkele gedichten die hij in een bloemlezing met
21
Spaanstalige poëzie was tegengekomen.
In 1958 bespreekt Lehmann, eveneens in Litterair Paspoort, de Franse vertaling
van Otras inquisiciones (Enquêtes 1937-1952, verschenen in 1957). Hij wijst op de
overeenkomsten tussen de essays van Borges en diens verhalen - ‘De fantasie,
het ongewone gezichtspunt, de onalledaagse logica, maar ook het gezonde verstand’
- maar merkwaardig genoeg zijn deze ditmaal geen aanleiding voor hem om ze te
bekriti-
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seren en steekt hij de loftrompet over ‘de verbijsterende veelheid in deze toch niet
lijvige bundel. Ik kan me nauwelijks iemand voorstellen die er niets in zal lezen dat
22
hem verrassen zal.’
De eerste Nederlandse vertaler van Borges is eveneens een schrijver: F.C.
Terborgh, die in de jaren vijftig als diplomaat in Buenos Aires werkte en daar het
werk van de Argentijnse schrijver had leren kennen. In 1958 verscheen in Maatstaf
‘Abenchacán, de Bocharí, gestorven in zijn labyrint’, afkomstig uit El Aleph en
voorzien van een korte inleiding door F.C. Terborgh, waarin hij Borges in positieve
maar toch ook tamelijke obligate bewoordingen introduceert: ‘Jorge Luis Borges, in
1899 te Buenos Aires geboren, wordt als een der beste prozaschrijvers van het
23
Spaanse taalgebied beschouwd [...].’
Uit het weinige dat er in de jaren vijftig over Borges is verschenen, kan worden
afgeleid dat de Franse vertalingen en de bescheiden inspanningen van twee
Nederlandse schrijvers om aandacht te vragen voor het werk van de Argentijnse
schrijver niet voldoende waren om dit wortel te doen schieten in Nederland. Enkele
jaren later zou duidelijk worden wat daarvoor nog meer nodig was: vertalingen in
het Duits en Engels, een prestigieuze prijs die zijn internationale doorbraak bezegelde
(de Internationale Uitgeversprijs ‘Prix Formentor’ van 1961, die Borges deelde met
de hem wezensvreemde Samuel Beckett) en de bijbehorende publiciteit in de
buitenlandse pers, die even uitvoerig als euforisch was en die niet onopgemerkt
bleef in Nederland.
Het zijn factoren die meer dan eens worden genoemd in de teksten over Borges
die begin jaren zestig in de Nederlandse kwaliteitskranten beginnen te verschijnen,
niet alleen naar aanleiding van de vertalingen in de ons vertrouwde vreemde talen
(Engels, Duits, Frans) maar ook naar aanleiding van de royale reacties hierop die
in de buitenlandse pers waren verschenen. Dankzij zijn internationale reputatie had
Borges dus al een zekere naam in Nederland voordat de eerste boekvertaling zou
verschijnen. Het hoeft daarom niet te verbazen dat meer dan één criticus met een
zekere opluchting De Aleph verwelkomde. ‘Nu is er eindelijk ook een Nederlandse
24
vertaling,’ aldus Aad Nuis in Het Parool. De ontvangst was weinig minder dan
overweldigend als we af mogen gaan op de recensies, die stuk voor stuk opvallend
lang waren en bovendien waren geschreven door prestigieuze critici als J. Bernlef,
25
Kees Fens en Aad Nuis. Zo noemt J. Bernlef in De Groene Amsterdammer Borges
26
‘een groot schrijver’ en ‘werkelijk modern auteur’ en zijn verhalen ‘een revelatie’.
Net als voor veel schrijvers voor en na hem was Bernlefs kennismaking een ronduit
overrompelende ervaring:
Ik maakte in 1962 kennis met zijn werk via een Duits pocketboekje, een
keuze uit zijn verhalen: Labyrinthe. Het effect valt ongeveer te vergelijken
met de eerste keer dat ik, gewapend met een snorkelapparaat, het
onderwaterleven inspecteerde. In een feitelijke, bijna nonchalante stijl
werden binnen het bestek van 160 bladzijden zoveel vraagtekens bij leven
en literatuur geplaatst dat het mij duizelde. Dit was een ‘andere’ wereld.
Het boekje stichtte een vruchtbare verwarring, die gelukkig tot op de dag
27
van vandaag voortduurt.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

310
Voor Aad Nuis waren Borges' verhalen ‘superieur amusement’ en hebben ze ‘een
eigenaardige ontroerende kracht’, terwijl Borges ‘over een wonderlijke veelzijdigheid
28
beschikt bij het verbeelden van zijn levensvisie.’ De enige dissonant was te horen
in Vrij Nederland, waarin Lehmann - de schrijver/criticus die Borges aan het begin
van de jaren vijftig in Nederland introduceerde - zich het volgende afvraagt:
Is hij een groot schrijver? Ik zou het niet kunnen zeggen. Hij is origineel,
een voortreffelijk steller en verteller, als essayist bijna ongeëvenaard, o.a.
door zijn ongelofelijk [sic] eruditie en inzicht. Maar om een groot, of
misschien alleen maar een miezerig acceptabel, schrijver te zijn, moet
29
men m.i. zwakker zijn in het verbergen van menselijke obsessies.
Kees Fens daarentegen karakteriseerde Borges als een virtuoos en uitzonderlijk
schrijver terwijl K. Geenen in de Volkskrant het Franse weekblad Arts instemmend
30
aanhaalt, waarin Borges ‘een van de grootste schrijvers ter wereld’ werd genoemd.
‘Het is wel zeker,’ aldus Geenen, ‘dat met deze Borges een schrijver is opgestaan
die de mensen van deze tijd wat te zeggen heeft. [....] Borges wil met de
macrokosmos van het zich uitdijende heelal ook de microkosmos van het menselijk
zelfbewustzijn vergroten en daarin heeft hij iets profestisch.’ De enige reserve die
de critici hebben betreft de vertaling, waarin volgens Fens nogal wat ‘lelijke en
onbegrijpelijke zinnen’ en ten onrechte onvertaalde namen staan. Nuis typeert de
vertaling als ‘zorgvuldig, maar niet zo briljant als Borges verdiend zou hebben’ terwijl
31
Lehmann ‘enige schoolmeestersaanmerkingen’ op de vertalingen heeft.
Zonder helemaal aan de stilistische en retorische kwaliteiten van Borges' verhalen
voorbij te gaan (‘Elk verhaal bezit de strakke afronding en tegelijk de suggestie van
talloze mogelijke interpretaties, die ook heel goede gedichten kenmerkt’, Nuis 1964)
prijzen de critici in de eerste plaats het even verbijsterende als onrustbarende talent
waarmee Borges onze ideeën over de werkelijkheid ondergraaft en het fictieve of
labyrintische karakter daarvan laat zien, de duizelingwekkende veranderlijkheid
ervan, de verbluffende oneindigheid van mogelijkheden om haar te interpreteren
en de schrikwekkende grenzen van het menselijke vermogen daartoe. Ter illustratie
een citaat uit de meest analytische bespreking van De Aleph, waarvoor Kees Fens
tekende. Voor De Tijd fileerde hij met merlyniaanse precisie de verhalen uit De
Aleph die het meest tot zijn verbeelding spraken. Fens' uitvoerige recensie zou het
begin zijn van een lange reeks indringende beschouwingen naar aanleiding van
Engelse en Nederlandse publicaties van en over Borges die hij in de daaropvolgende
decennia zou schrijven. De niet aflatende fascinatie en bewondering waarvan al
deze krantenstukken - die een aparte bundeling verdienen - getuigen, dringen de
gedachte op dat Borges voor Fens niet alleen een heel groot schrijver is maar ook
een van zijn dierbaarste geestverwanten. Voor Borges, aldus Fens, is schrijven
‘concurrerend scheppen’:
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Borges' verhalen zijn veelal de verhalen van een systeem - dat kan een
wereldbeeld zijn, een wijze van denken, een redenering. De mens zit
binnen dat systeem en wordt van het systeem het slachtoffer, dán
namelijk, wanneer het systeem door die mens consequent doorgedacht
wordt. Het systeem wordt ook de lezer de baas door de keiharde logische
consequentie waarmee het beschreven is. De logica van de lezer wordt
ondergraven door de nieuwe logica van het verhaal. Het is een bewijs
van Borges' kracht als schrijver dat hij zijn ‘tegen-systeem’ geloofwaardig
weet te maken. [...] Borges' nieuwe rationalisme laat hem [...] de
32
absurdheid van zijn rationalisme zien.
Dit abstracte interpretatiekader is representatief voor de receptie van Borges' werk
in Nederland. Als er al een verwijzing naar de ‘echte’ werkelijkheid is in de
besprekingen, dan betreft deze het geboorteland van Borges. Alleen Aad Nuis
vermeldt dat ‘in andere verhalen in deze bundel [...] het vaderland van de schrijver
een grote rol [speelt], met name het krijgshaftige verleden van pampa's en gaucho's,
maar veelzeggend genoeg voegt hij hieraan toe dat het om een ‘wild-west-achtige
33
wereld [gaat], die zo ver verwijderd is van zijn overige werk [....].’
Hoe te verklaren dat alle critici voorbijgaan aan de historische en culturele context
waaruit de verhalen uit El Aleph zijn voortgekomen en waarnaar zij in veel gevallen
ook verwijzen? In de eerste plaats is het van belang hier op te merken dat Borges'
verhalen ook in andere landen doorgaans ‘out of context’ zijn gewaardeerd en
34
geinterpreteerd. Dat de critici niet ingingen op de ‘werkelijke’ elementen vindt zijn
oorzaak niet alleen in de grote dichtheid aan literaire en filosofische verwijzingen in
Borges' werk, maar ook omdat ze nauwelijks in staat waren om de
Spaans-Amerikaanse of, meer specifiek, de Argentijnse elementen te herkennen.
Anders gezegd: Borges' eerste Nederlandse critici beschikten niet over de
noodzakelijke kennis om zijn verhalen in hun historische en politieke context te
plaatsen. Toentertijd waren de geschiedenis, cultuur en literatuur van
35
Spaans-Amerika nog weinig meer dan terra incognita in Nederland , zoals
bijvoorbeeld blijkt uit de volgende retorische vraag die J. van Doorne in zijn recensie
van Zes raadsels voor Parodi van H. Bustos Domecq (pseudoniem van het
schrijversduo Jorge Luis Borges en Adolfo Bioy Casares) stelt over het vaderland
van beide schrijvers: ‘Wat weten wij van dat grote land in Zuid-Amerika? Vrijwel
36
niets. Grote rijkdom en grote armoede. Chantage, corruptie overal.’ Het zou nog
een paar jaar duren voordat er op grote schaal interesse ontstond voor de
geschiedenis, cultuur en literatuur van Spaans-Amerika.
In de periode waarin dit gebeurde - de jaren zeventig - vond er eveneens een
37
boom plaats in de Nederlandse literaire kritiek in de dag- en weekbladen. Moest
de literatuur het in de decennia daarvoor doorgaans met hooguit één pagina per
week doen, in de jaren zeventig kreeg zij meerdere pagina's of zelfs een heel katern
tot haar beschikking. Daarmee ontstond ook de noodzaak van taakverdeling. De
generalisten die voordien alle literatuur uit binnen- en buitenland voor hun rekening
hadden genomen kregen nu gezelschap van gespecialiseerde critici (germanisten,
romanisten, anglisten, hispanisten, enzovoort).
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In de jaren veertig, vijftig en zestig schreef de eerste generatie professionele
hispanisten in Nederland - C.F.A. van Dam, G.J. Geers en J.A. van Praag - met
enige regelmaat artikelen in de Nederlandse kranten en weekbladen (waaronder
zo nu en dan een recensie) om het Nederlandse publiek te informeren over de
Spaanstalige letteren. Het lijdt geen twijfel dat de Spaanse literatuur hun voornaamste
belangstelling had. De Spaans-Amerikaanse literatuur was nauwelijks meer dan
38
een bijvak, een hobby. Van Dam en Geers hebben er nauwelijks over gepubliceerd.
Van Praag was iets productiever maar betoonde zich nauwelijks thuis in het nieuwe
proza van de jaren veertig en vijftig dat in de jaren zestig en zeventig onder noemers
als la nueva novela, la nueva narrativa en el boom de wereld zou veroveren.
Veelzeggend in dit verband is bijvoorbeeld dat hij in een overzichtsartikel over de
Spaans-Amerikaanse literatuur dat hij voor De Gids schreef geen enkele
contemporaine auteur noemt. Het meest recente proza dat Van Praag noemt is de
zogenaamde novela de la tierra van de jaren twintig en dertig, de meest recente
39
poëzie die van Nobelprijs-winnares Gabriela Mistral. Anachronistisch was ook de
bloemlezing Spaans-Amerikaanse vertalingen S.S. San Juan de Dios. Verhalen uit
Latijns-Amerika uit 1966 die de Amsterdamse hispanist samenstelde en vertaalde.
In het voorwoord schrijft Van Praag dat de bloemlezing ‘voornamelijk uit verhalen
40
van hedendaagse schrijvers [is] samengesteld’. De selectie is echter bijna een
anomalie: verhalen van Ventura García Calderón, Horacio Quiroga, Rómulo Gallegos
en Rufino Blanco Fombona - om de bekendste auteurs te noemen - maar geen
enkel ‘modern’ verhaal. Zelfs auteurs als Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Juan
Rulfo en Miguel Asturias ontbreken, van wie toen al Nederlandse boekvertalingen
waren verschenen. Weliswaar vertaalde Van Praag korte tijd later een aantal
41
verhalenbundels van Cortázar maar dit gebeurde niet op eigen initiatief doch op
verzoek van de uitgever. De fouten in deze vertalingen laten bovendien een gebrek
aan affiniteit doorschemeren met de (post)moderne fantastische verhalen van
42
Cortázar.

4. Borges op bezoek
In hetzelfde jaar dat De Aleph verscheen, bracht Borges een bezoek aan Nederland.
Hij werd ontvangen door de staatssecretaris van Onderwijs, Kunst en
Wetenschappen en gaf een college over gauchopoëzie op de universiteiten van
Amsterdam en Utrecht. Het bezoek had evenwel niet in de eerste plaats een officieel
en academisch karakter maar heeft geschiedenis gemaakt dankzij het bezoek dat
de Argentijnse schrijver aan de burelen van zijn Nederlandse uitgever De Bezige
Bij bracht, waar hij in het gezelschap verkeerde van onder meer Bert Schierbeek,
Simon Vinkenoog, Harry Mulisch, L.Th. Lehmann en Ed. Hoornik. Deze schrijvers
moeten vervuld zijn geweest van een trappelende nieuwsgierigheid en bijna idolate
bewondering als je mag afgaan op de verslagen en de foto's die van de gebeurtenis
bewaard zijn gebleven. Vanuit de centraal opgestelde clubfauteuil waarin hij zat,
luisterde Borges
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met een vriendelijke, serene maar ook licht ironische uitdrukking op zijn gezicht naar
de gretige vragen en opmerkingen van de groep schrijvers rondom hem, die als
discipelen aan zijn lippen hingen.
Mulisch viel op in het gezelschap, niet alleen door de plaats waar hij zat (niet aan
de voeten van Borges maar vlak naast hem) maar ook door de houding waarin hij
dat deed: niet eerbiedig voorover gebogen, zoals de andere schrijvers, maar met
vrijwel rechte rug en een zelfgenoegzame glimlach. De opmerking die J. Bernlef die Borges tevens interviewde voor de Nederlandse televisie - uit zijn mond
optekende voor zijn verslag van de gebeurtenis in Het Parool getuigt van dezelfde
weigering om zich in de rol van discipel te schikken: ‘Het is alsof je je eigen dromen,
43
die je net gedroomd hebt maar vergeten bent, leest.’
Mulisch had Borges zo'n drie jaar eerder leren kennen dankzij een Duitse vertaling
die hij toevallig was tegengekomen in een boekhandel in Amsterdam. Wat er toen
gebeurde is een accurate illustratie van wat de Guatemalteekse schrijver Augusto
Monterroso in een prachtig verhaal over de Argentijnse schrijver beweert: dat de
kennismaking met Borges nooit zonder gevolgen is. En al helemaal niet bij schrijvers:
na drie bladzijden te hebben gelezen sloeg Mulisch het boek abrupt dicht. Zo'n tien
jaar later legde hij in De Verteller verteld uit waarom hij zo heftig had gereageerd:
44
‘[...] het was of ik regels van mijzelf uit een andere inkarnatie [sic] had gezien!’
Mulisch' relatie met Borges is altijd tamelijk stroef en complex gebleven, en is
misschien wel een schoolvoorbeeld van wat Harold Bloom anxiety of influence heeft
genoemd. In een lang interview met Piet Meeuse voor De Revisor uit 1983 zei de
Amsterdammer dat de Argentijn er zich naar zijn idee met een Jantje van Leiden
vanaf maakte door boeken te ‘bedenken’ in plaats van ze te schrijven. ‘Dan krijg ik
45
tegenwoordig toch iets van: nou, schrijf dat boek dan.’ Mulisch was overigens niet
te beroerd om te erkennen dat hij het verhaal van Borges waarop hij in de
Amsterdamse boekhandel stuitte nooit had uitgelezen omdat hij bang was te veel
in de voetsporen van Borges te treden. Maar, zo voegde hij eraan toe, het zou voor
hem een fluitje van een cent zijn om de drie bladzijden op papier te zetten die Borges
zou hebben kunnen schrijven naar aanleiding van zijn filosofische pil De compositie
van de wereld. Het is evenwel nog maar de vraag of de schrijver van De Aleph een
zo uitgesproken holistisch werk van een twintigste-eeuwse schrijver wel serieus zou
hebben genomen.
Ten overstaan van Borges gaat Mulisch' spreekwoordelijke zelfverzekerdheid
hem toch niet helemaal goed af. ‘Overigens voel ik me niet helemaal lekker met wat
46
ik nu allemaal zeg,’ zo bekende hij Meeuse. ‘Een beetje als een verrader.’ Want
Borges was, aldus Mulisch, wel degelijk heel speciaal voor hem: het is de enige
schrijver aan wie hij ooit een handtekening heeft gevraagd. Mulisch' ambigue houding
(of is hier wellicht sprake van een mislukte vadermoord?) roept de vraag op in
hoeverre hij gelijk heeft wanneer hij beweert dat zijn werk niet is beïnvloed door dat
van Borges.
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Volgens Mulisch was het verhaal van Borges dat hij niet uit kon lezen naar alle
waarschijnlijkheid ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’. In een ingenieus stuk naar aanleiding
van Mulisch' vijfenzeventigste verjaardag komt het Joost Zwagerman beter uit om
het te houden op ‘De onsterfelijke’. In dit verhaal wordt onsterfelijkheid - of liever
gezegd: het bewustzijn hiervan - ontmaskerd als een eeuwig sterven. Als een
verschrikking dus. In het verhaal van Borges wordt, aldus Zwagerman, ‘Harry Mulisch,
de schrijver die zich God in het diepst van zijn onbestaan weet, zijn troon der
47
onzichtbaarheid ontnomen.’ Want het verschrikkelijke is nu juist precies datgene
wat de auteur van De ontdekking van de hemel altijd buiten de deur van zijn
persoonlijke schrijversmythe heeft proberen te houden. Vandaar, zo concludeert
Zwagerman, dat Mulisch zo heftig reageerde toen hij Borges' verhaal las.

5. Onthutste bewondering
Mulisch' generatiegenoot en vriend Cees Nooteboom heeft meer dan eens over zijn
onthutste bewondering voor Borges' werk gesproken. Hij had diens verhalen
halverwege de jaren vijftig leren kennen dankzij de eerste Franse vertalingen van
de hand van Roger Caillois. Maar zijn werk is daar volgens hem minder door
beïnvloed dan hier en daar wel is geopperd. In een gesprek met Jan Brokken merkte
Nooteboom op dat wat sommigen borgesiaans noemen in zijn novelle Een lied van
schijn en wezen in feite Spaans is. ‘Het spel van schijn en wezen komt uit de
Spaanse ziel, komt uit Calderón de la Barca, komt uit La vida es sueño duizelingwekkende literatuur. Daar heeft Borges het vandaan en daar heb ik het
48
ook vandaan.’
In het mooie, ontroerende in memoriam dat hij enkele jaren later schreef, onthult
Nooteboom de enorme indruk die het werk van Borges op hem maakte toen hij het
leerde kennen:
Je raakt er later (maar nooit helemaal) aan gewend, maar ik herinner me
nog goed dat duizelingmakende angstgevoel bij het idee dat de
werkelijkheid, de zichtbare dingen, uitsluitend zouden bestaan bij de gratie
van onze waarneming, en dat dat dan ook nog, op een verwarrende
manier, idealisme genoemd werd, maakte het voor de jongere broer die
ik toen van mezelf was, alleen nog maar ingewikkelder, zeker toen Borges,
in een essay waarin ik lang niet alles kon volgen, beweerde dat het daar
49
niet bij ophield, maar dat ook de tijd niet bestond.
Het volgende citaat uit hetzelfde stuk spreekt eveneens boekdelen:
Pas veel later begreep ik dat het weliswaar allemaal ernst was, maar
ernst van een zeer bijzonder gehalte, onderdeel van een grote literaire
betovering, dat hij al deze elementen en bespiegelingen waarin hij zich
dan ook nog zo graag tegensprak, gebruikte om zijn verhalen en gedichten
te schrijven. Het niet bestaan, het steeds opnieuw moeten bestaan, de
dubbelganger, de spiegel met de ander, of een ander, of nu juist helemaal
niemand er in, het hoorde allemaal bij wat hij
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noemde de perplejidad, de voortdurende toestand van perplexheid waar
het leven uit bestaat. Het universum van Borges is er een waarin je, als
je daar van nature toe geneigd bent, gemakkelijk een tijdlang wordt
meegezogen, en al zijn er perioden in je leven dat je behoefte aan
‘werkelijkheid’ groter is dan het angstvallige genot van het perplexe, toch
kom je altijd weer bij dat oeuvre terug als iemand met hoogtevrees naar
50
de afgrond.
Verwant aan de literatuuropvattingen van Mulisch en Nooteboom zijn de ideeën van
de groep schrijvers die hun krachten in de jaren zeventig bundelden in De Revisor,
onder wie Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier en Frans Kellendonk. Zij zetten zich
af tegen de anekdotische literatuur van het epidermische, transparante en
expressieve realisme van het ik dat toentertijd in zwang was. In plaats daarvan
verpanden zij - zonder evenwel de ontologie van de werkelijkheid te ontkennen,
zoals de meeste postmodernisten in het voetspoor van Borges deden - hun hart
aan
het vermogen van de verbeelding om iets voort te brengen dat hen tijdelijk
geruststelt: de illusie van zin. De produkten van de verbeelding
veroorzaken die zin omdat thema's, motieven, beelden en zinnen
persoonlijke ontdekkingen of uitvindingen zijn, remedies tegen de macht
51
van kwellende vragen, melancholie, pijn, onvermogen [...].
Vanwege hun ‘rationele verwerking van intuïties’ karakteriseert Peeters deze
schrijvers als
rationele idealisten die hun romans en verhalen beschouwen als het
weerbare antwoord op hun ontstelde ziel. De verbeelding is bij hen geen
vat vol fantasieën, maar een gevoelig, nauwkeurig en precies instrument,
52
een list om de werkelijkheid de baas te worden [...].
Nabokov, Gombrowicz en Borges waren de drie grote leermeesters voor deze groep
jonge schrijvers. De kennismaking met het werk van Borges - die dankzij de
Nederlandse vertalingen die inmiddels waren verschenen een stuk gemakkelijker
en vanzelfsprekender was dan in het geval van Mulisch c.s. - was even
overweldigend als in het geval van Mulisch en Nooteboom. Toen Doeschka Meijsing
- net twintig en een gefrustreerde studente met onbestemde schrijversambities - in
een boekhandel het lemma van Shakespeare las waarmee De Aleph opent - ‘O
God, I could be bounded in a nutshell and count myself a King of infinite space.
Hamlet, II, 2’ - dacht zij het volgende:
Dit is het [...]. Ze kunnen me opsluiten in de donkerste kamers, ze kunnen
me vervelen, tot wanhoop brengen - de adolescentie is nu eenmaal de
periode van melancholie en opstandigheid tegelijkertijd -, maar wat altijd
zal blijven bestaan is dat ik kan denken wat ik wil, me voor de geest halen
wat ik wil; het plezier dat ik heb in mijn mogelijkheid tot verbeelding, in
53
welke tijd dan ook, kan niemand mij afnemen.
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Hoewel Meijsing in de lezing waaruit dit citaat afkomstig is ook de gaucho-thematiek
en het pertinente anti-peronisme van Borges bespreekt, is hij voor haar toch ook in
de eerste plaats een ‘a-realistische’ schrijver, die op superieure wijze speelt met de
mogelijkheden van het menselijk denken. Dankzij Borges ontdekte de schrijfster
dat het mogelijk was om via het lezen ‘uit de gevangenis van de tijd’ te ontsnappen.
‘Het ontsnappingsmodel dat Borges ontwikkeld heeft [...] draagt een eenvoudige
naam: de Bibliotheek’, aldus Meijsing, die bij een andere gelegenheid ‘Temporis
acti’ (opgenomen in De hanen en andere verhalen, 1974) heeft omschreven als
‘een kleine hommage aan Borges’ en dat de aleph ‘een thema [is] dat voor mij
persoonlijk heel veel betekent’. Deze voorliefde heeft echter ook een keerzijde: ‘Het
vervelende is dat Borges het al zo uitgewerkt heeft. Dat is heel verschrikkelijk, en
elke keer dat ik iets in die richting probeer zegt men dat ik als de ijverige leerling
54
met het heldere hoofd de meester navolg.’

6. Gelooft Borges?
Voor de rubriek ‘Vertaallaboratorium’ van het eerste nummer van het literaire
tijdschrift New Found Land (enkele jaren na de oprichting opgegaan in De Revisor)
legde vertaalster Barber van de Pol vijf auteurs, critici en/of vertalers de vraag voor
of de Borges die aan het woord is in het gedicht ‘De Engel’ gelovig is of niet. De
meningen waren opvallend genoeg behoorlijk verdeeld. Nicolaas Matsier en Van
de Pol zelf antwoordden ronduit ontkennend, in weerwil van de smeekbede waarmee
het gedicht eindigt:
Heer, moge na al mijn dagen op Aarde
55
ik de Engel niet beschamen.

Het gedicht was, aldus Van de Pol, ‘een uiterste zelfvermaning tot mentale moed.’
‘In een schitterende paradox,’ aldus de vertaalster, ‘[...] vraagt hij God om de kracht
56
niet te geloven in Hem in Wie hij niet gelooft.’ Of zoals Matsier het formuleerde:
‘“De Engel” kan ik met geen mogelijkheid anders opvatten dan als een paradoxaal
gebed tot een God waarin Borges niet gelooft, inhoudende een smeekbede om niet
57
te vervallen tot smeekbeden.’ Het vernuftige antwoord van Kees Fens is in dezelfde
58
geest: ‘In een godserkenning wordt om een godsontkenning gevraagd.’ Meijsing
is voorzichtiger. Volgens haar drukt het gedicht veeleer Borges' onzekere ‘geloof’
in de eeuwigheid uit, waaronder de Argentijnse schrijver het volgende zou verstaan:
‘Dat alle dingen niet gebeuren en vervolgens wegglijden in een verleden, maar dat
alles zich op één zelfde “moment” afspeelt, nooit toekomst is, nooit verleden, dat er
59
geen duur aan de dingen kleeft en geen einde.’
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Het meest verrassende commentaar op ‘De Engel’ kwam van Cees Nooteboom,
die onomwonden beweert dat ‘binnen de tekst van dit gedicht iemand spreekt die
60
gelooft.’ Het is een opvatting die - verrassend genoeg - in de richting gaat van de
orthodoxe opvattingen van Robert Lemm, waarover hieronder meer.

7. Zuid-Amerikaans?
Meijsing hield de eerder genoemde lezing over Borges zo'n twintig jaar nadat ze
diens werk had leren kennen. In de loop van deze twee decennia was een groot
deel van zijn werk vertaald. Naast de belangrijkste verhalenbundels verschenen er
61
diverse essaybundels en dichtbundels, alsmede een bundel met lezingen. Met het
verschijnen van al deze vertalingen deden zich geen spectaculaire veranderingen
voor in de receptie, waarvan het kader de thematiek van de ‘onwerkelijkheid’ bleef.
De historische en politieke elementen in Borges' werk werden niet of nauwelijks
opgemerkt. Het mag daarom op zijn minst opmerkelijk worden genoemd dat De
62
Bezige Bij in 1977 in enkele kranten en weekbladen de vette kop ‘Zuid-Amerikaan’
gebruikte in een advertentie voor het werk van Borges (die zich naar eigen zeggen
overigens geen Latijns-Amerikaan maar uitsluitend Argentijn voelde).
De advertentie van Borges' Nederlandse uitgever was een weinig smaakvolle
poging om de Argentijnse schrijver te koppelen aan de Latijns-Amerikaanse
boom-literatuur die in Nederland succesvol werd vanaf 1972, het jaar waarin de
63
Nederlandse vertaling van Cien años de soledad werd gepubliceerd. Hoe het ook
zij, Borges bleef in Nederlandse ogen een ‘groot Europees schrijver’, zoals de kop
luidt van de bespreking van de verhalenbundel Het boek van zand van de hispanist
Cees Zoon, als correspondent verbonden aan de Volkskrant, de krant waarvoor hij
ook een aantal jaren actief was als literair criticus. In zijn bespreking beweert Zoon
dat de Europese literaire elite Borges verafgoodt maar dat ‘de doorsnee Argentijn’
niet wakker ligt van ‘de problematiek die zijn werk bepaalt’ en dat veel van Borges'
landgenoten hem verafschuwen vanwege zijn reactionaire of zelfs fascistoïde
64
politieke ideeën. Zoon aarzelt zelfs niet te beweren dat Borges
zich altijd [heeft] ingespannen zijn geprivilegieerde positie tot het uiterste
te verdedigen. Hoe dit in Latijns-Amerika pleegt te gebeuren is
genoegzaam bekend. Borges' Europese fans zijn misschien niet zo op
de hoogte van zijn politieke handel en wandel. In de loop der jaren heeft
hij de talrijke militaire regimes in Argentinië altijd verdedigd. Zelfs nu nog,
78 jaar oud en blind, spant hij zich in fascistische dictaturen te bewieroken.
Volgens Zoon zou Borges meer dan eens hebben gezegd dat ‘het gros van zijn
landgenoten (en de Latijns-Amerikanen) uit culturele onbenullen bestaat [...]. De
elitecultuur, waarvan hij de belichaming is, wordt in stand gehouden door de militaire
regimes [...].’
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Het behoeft geen betoog dat Zoon in deze slecht gedocumenteerde, tendentieuze
tekst zijn betreurenswaardige onvermogen toont om de Nederlandse lezers wegwijs
te maken in de Argentijnse (en Latijns-Amerikaanse) context van het werk en de
persoon van Jorge Luis Borges.

8. Borges als filosoof en andere discussies
Cees Zoon behoort tot de groep hispanisten die zich in de periode van de boom
over het werk van Borges ontfermden. Opmerkelijk genoeg hebben zij dit stuk voor
stuk buiten de muren van de Academie gedaan. De belangrijkste zijn Barber van
de Pol en Robert Lemm, die naast hun omvangrijke vertaalwerk ook veel hebben
geschreven over de Argentijnse schrijver. Lemm heeft zelfs als enige in Nederland
een lijvige studie over Borges geschreven, die in 1991 onder de titel De literator als
filosoof. De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges verscheen. Hierin zet hij de
filosofische (en literaire) bronnen van Borges op een rijtje, uitgaande van de volgende
veronderstelling: ‘Misschien is Borges een wijsgeer die zich uit bescheidenheid of
65
voorzichtigheid van de woordkunst bedient.’ Volgens Lemm is Borges' denken
ironisch noch ludiek (noch ‘surrealistisch’, om een van de door hem verketterde
termen te gebruiken) maar coherent en serieus. Tegenover de critici die Borges als
een (post)moderne schrijver beschouwen werpt Lemm zich op als de advocaat van
een Borges die niets moest hebben van het wijsgerige en literaire denken van de
twintigste eeuw. In Lemms visie wordt Borges bijna een gelovige. Veelzeggend in
dit verband is dat Lemm in zijn artikel over Jorge de Burgos het gelijknamige
personage uit Umberto Eco's De naam van de roos niet interpreteert als een
fictionalisering op basis van de echte Borges maar als een getrouwe representatie
66
van de Argentijnse schrijver.
Vanwege de tegendraadse teneur van De literator als filosoof kon het niet anders
of het boek maakte heftige reacties los. Sommige literatoren ontkenden ronduit dat
67
Borges een filosoof was, dat wil zeggen een systematische denker. Ook waren er
critici die niet ontkenden dat Borges zou kunnen worden beschouwd als een filosoof
(zonder dat hij daarmee ophield een literair schrijver te zijn) maar dan alleen binnen
68
het poststructuralistische of postmoderne kader dat Lemm juist zo verafschuwt.
Heumakers benadrukt Borges' ironie en scepsis, die hem voorkomen als ‘een produkt
van het post-metafysische tijdperk dat niet meer kan geloven in de oude zekerheden,
maar evenmin in staat is de oude vragen op te geven’ terwijl de filosofen Crego en
Groot concluderen dat ‘het juist Lemms overdaad aan ernst is die hem belet om
69
Borges' ironie serieus te nemen.’
In ‘Borges: fantast of filosoof?’ neemt hispanist/vertaler Erik Coenen het op voor
Lemm. Hoewel ook Coenen vindt dat er kritiek mogelijk is op de inhoud en de toon
van De literator als filosoof, vindt hij dat critici als Barber van de Pol en Nicolaas
Matsier de studie van Lemm geen recht doen, want ‘het fundament onder het
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werk - dat er zoiets bestaat als “het denken van Borges” - werd botweg ontkend.’
Badinerend omschrijft hij de visie van Matsier en Van de Pol op Borges' werk - die
symptomatisch zou zijn voor de Borgesreceptie in Nederland - als volgt: ‘De lezer
Borges zou kennelijk geen fundamenteel verschil zien tussen de dialogen van
71
Berkeley en Peter Pan, tussen de Enneaden en Sjakie en de Chocoladefabriek.’
Coenen meent daarentegen dat Borges er niet aan twijfelt dat sommige overtuigingen
waar zijn, bijvoorbeeld ‘dat het universum een kosmos is, een ordelijk geheel’ en
dat ‘het universum - en als onderdeel daarvan, het menselijk bestaan - in essentie
niet ruimtelijk, maar temporeel van aard is.’ Het is even opvallend als veelzeggend
dat Coenen niet ingaat op de kritieken van Heumakers en het echtpaar Crego en
Groot, die het filosofische idearium van Borges net als hij serieus nemen maar tot
andere bevindingen en conclusies komen.
Ook Willem Jan Ottens opvattingen over Borges deden nogal wat stof opwaaien.
De steen des aanstoots was Ottens ‘Brief aan iemand die nog nooit Borges gelezen
heeft’, geschreven naar aanleiding van het verschijnen van De maker. Hoewel Otten
- die in 1978 het toneelstuk Henry II had geschreven, gebaseerd op Borges' verhaal
‘De onwaarschijnlijke oplichter Tom Castro’ - niet nalaat uitvoerig te getuigen van
zijn bewondering voor het werk van Borges, vindt hij dat er ook wel het een en ander
valt af te dingen op diens schrijverschap. Zo meent hij dat Borges' ‘immense
popularitiet’ [sic] voor een deel is geworteld in ‘zijn Amerikanisme, het
72
wereldoorlogloze’. Borges is, aldus Otten, ‘op een bepaalde manier immuun’, niet
alleen voor de werkelijkheid en de geschiedenis maar ook voor de erotiek: ‘[...] de
fictie van de ander die je wil zijn om haar te kunnen hebben, en die je, al dan niet
schijnbaar, verlost van je eenzelvigheid, die bestaat in dit universum domweg niet.’
Barber van de Pol reageerde furieus. In de eerste plaats omdat de twee
wereldoorlogen wel degelijk een rol van betekenis spelen in enkele verhalen van
Borges en in de tweede plaats omdat ook de erotiek deel uitmaakt van Borges'
literaire universum. Maar zelfs al zou dit laatste niet het geval zijn, aldus Van de
Pol, wat dan nog? ‘Wat wil Otten eigenlijk? Dat Borges vaker over seks schrijft,
zoals hij dat zelf vaak heeft gedaan, de laatste tijd? Ik moet er niet aan denken,
eenvoudig omdat het niet bij hem als schrijver past, omdat hij als schrijver is zoals
hij is. Het verlangen komt me niet alleen ondankbaar maar ook absurd voor. Het is
net zoiets als Joost Zwagerman vragen nu eens niet over seks te schrijven maar
over de kick van het skiën of zo, of Kafka verwijten dat er in zijn verhalen zoveel
Praag voorkomt en nooit eens Parimaribo.’ Hoe dan ook, Borges is alles behalve
73
een ‘dorre solipsist’.
Het is allemaal goed gekomen, zo kan worden afgeleid uit de Borges-aflevering
in de serie ‘Mijn helden’ die Otten in 2005 voor M. Het maandblad van NRC
Handelsblad schreef. Reserve en kritiek hebben plaatsgemaakt voor
onvoorwaardelijke bewondering en dankbaarheid. Zo noemt Otten de passage
waarin de hoofdpersoon van ‘De Aleph’ probeert te omschrijven wat hij ervaart
wanneer hij oog in oog staat met het wonderlijke voorwerp ‘misschien wel de mooiste
pagina die ik ken’ en schrijft hij dat het oeuvre van Borges ‘iets onschatbaars [doet]:
in een geestdodende
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tijd herstelt en eerbiedigt het je metafysische verlangen, zoals je dat in je kindertijd,
74
zonder het te beseffen, koesterde.’ Wellicht heeft Otten zich Van de Pols kritiek
aangetrokken. Maar met uitspraken als ‘Borges is ongetwijfeld de meest wijsgerige
ste

der 20 -eeuwse verhalenschrijvers’ toont Otten toch ook affiniteit met Lemms visie
op Borges, wiens De literator als filosoof hij als ‘een rijk en meeslepend boek over
de denkwereld van Borges’ typeert.
Barber van de Pol is zonder enige twijfel Nederlands meest veelzijdige criticus
van Borges' werk. Zij heeft niet alleen talrijke stukken geschreven over Borges'
idealisme en zijn bekendste thema's en metaforen - het leven als droom; de illusie
van het ik; het grote verlangen naar alomvattende kennis en systeem en de
gebrekkige epistemologische vermogens van de mens; het universum als bibliotheek
of als boek; het labyrint; de spiegel; de dubbelganger; de tijger - maar ook over
minder gebruikelijke onderwerpen, zoals Borges en de tango en Borges en de
kabbala. Toch heeft ook Van de Pol zich voornamelijk geconcentreerd op het
‘onwerkelijke’ in Borges' werk en nauwelijks op de politieke en historische elementen
75
daarin. Opvallend is ook de frequentie waarmee zij benadrukt dat Borges' houding
a-academisch is.
De belangrijkste Borges-stukken van Van de Pol zijn opgenomen in Alles in de
wind (1997). Daarin staan ook de twee lange gesprekken die zij met Borges voerde,
niet lang voor diens dood. De interviews getuigen van een grote affiniteit met het
werk van de Argentijnse schrijver, die jaren later ook zou doorklinken in de titel van
haar debuutroman Er was wat met meneer en mevrouw Maker (1998). In de roman
zelf is de verwantschap met Borges niet zozeer zichtbaar in de stijl en de thematiek
als wel in het met verbeelding, speelsheid en creativiteit gestoffeerde levensgevoel
waarnaar de twee hoofdpersonen van de novelle streven, al staat dit levensgevoel
vanwege zijn tastbaarheid uiteindelijk dichter bij dat van Borges' pupil Cortázar.

9. Conclusies
Aan het begin van deze bijdrage citeerde ik Tom van Deel, die in zijn bespreking
van De Borges Bibliotheek de wens uitsprak dat het verzameld werk van de
Argentijnse schrijver een rol kan spelen ‘in het huidige literaire klimaat, dat toch ook
weer gedomineerd wordt door realisme en een gebrek aan verbeeldingskracht [...].’
Deze woorden suggereren dat de betekenis van Borges voor de Nederlandse
literatuur de laatste jaren is afgenomen. Het is niet moeilijk om aanwijzingen voor
het tegendeel te vinden. Neem de reeks lezingen die het literatuurfestival De
Wintertuin in 1999 organiseerde naar aanleiding van het honderdste geboortejaar
van Borges. Zeven schrijvers - Stefan Hertmans, Tsjêbbe Hettinga, Piet Meeuse,
Erik Menkveld, Marcel Möring, Barber van de Pol en Hafid Bouazza - werden
uitgenodigd om te reageren op een van de hoofdstukken uit Zeven avonden, waarin
Borges de zeven onderwerpen besprak die zijn schrijverschap wellicht het meest
hebben bepaald: de Divina Commedia, blindheid, de kabbala, het boeddhisme, de
nachtmerrie, poëzie
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en de Duizend-en-een-nacht, het boek dat Hafid Bouazza in het Arabisch besloot
te gaan lezen nadat hij kennis had gemaakt met Borges' verhaal ‘De Aleph’. Enkele
andere recente aanwijzingen voor de onverminderde actualiteit van Borges' werk
zijn de frequentie waarmee Herman Franke in zijn beschouwend werk refereert aan
het werk van Borges - de schrijver die Frankes visie op zijn eigen roman De
76
verbeelding (1998) van een onverwachte dimensie voorzag -, de rol die Borges'
77
gedicht ‘El tango’ in Thomas Rosenbooms novelle Spitzen (2004) speelt, de slotzin
van ‘Borges en ik’ die Alfred Schaffer als motto koos voor een van de delen van zijn
dichtbundel Geen hand voor ogen (2004), de twee motto's van Borges in Jan
Brokkens roman Voel maar (2004) en het aan Borges gewijde essay in Arie Storms
De X-Files van de literatuur (2005).
Deze tamelijk willekeurige voorbeelden maken duidelijk wat in feite ook al uit de
Literomlijst kon worden afgeleid: ‘de grote Borges’ is nog altijd van grote betekenis
78
voor de Nederlandstalige literatuur. Opvallend is dat er in de loop van bijna een
halve eeuw Borgesreceptie geen wezenlijke verschuivingen hebben voorgedaan in
de aard hiervan. Voor de hierboven besproken schrijvers is Borges zo niet een
leermeester dan toch in elk geval een essentieel ijkpunt voor hun literaire denken.
De concrete politieke en historische context waaruit Borges' werk voortkomt en
waarnaar het verwijst, speelt hierbij niet of nauwelijks een rol. Het is weliswaar niet
aan Nederland voorbijgegaan dat Borges een aantal onverstandige opmerkingen
over de dictatoriale regimes in Argentinië en Chili heeft gemaakt die hem, naar
verluidt, de Nobelprijs hebben gekost, maar dit is hooguit een voetnoot in de
Nederlandse Borgesreceptie. Veelzeggend in dit verband is dat Borges' werk hier
79
bij maatschappelijke en politieke discussies nauwelijks een rol heeft gespeeld.
Van inbedding in een specifieke literair-historische context is evenmin sprake
geweest. Zelden of nooit is Borges' werk in verband gebracht met dat van ‘typisch’
Latijns-Amerikaanse schrijvers als García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes,
schrijvers die veel meer affiniteit en verwantschap met Borges hebben dan je op
80
grond van de Nederlandse receptie zou denken. In Nederland is Borges geen
Latijns-Amerikaanse, geen Argentijnse en zelfs geen Europese schrijver. Áls Borges
al een vaderland heeft in onze ogen, dan is dat de literatuur.
Deze conclusie bevestigt de door de Amerikaanse Borgesspecialist Daniel
Balderston in Out of Context. Historical Reference and the Representation of Reality
in Borges (1993) gesignaleerde eenzijdigheid die de receptie van Borges' verhalen
veelal kenmerkt. De interpretatie richt zich, aldus Balderston, vrijwel uitsluitend op
het autoreferentiële, fictieve en fantastische in Borges' verhalen. De talrijke
verwijzingen naar concrete historische en politieke contexten worden ofwel niet
gezien ofwel genegeerd. Zonder de ‘onwerkelijkheid’ in Borges' verhalen te
ontkennen, pleit Balderston voor een grotere aandacht voor de historische en
politieke verwijzingen hierin, omdat het werk van de schrijver

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

322
is intimately marked by the experience of twentieth-century Argentine
history and politics, by life in Europe during World War I and just after, by
association with figures as passionate (and radically different from one
another) in ideological stance as were Leopoldo Lugones, Macedonio
81
Fernández, Victoria Ocampo, María Rosa Oliver, and José Bianco.
Voor Nederland was het bijzondere van Borges niet zozeer het feit dát hij de grote
epistemologische en ontologische vragen over het wezen van tijd, taal en
werkelijkheid centraal stelt in zijn werk, maar vooral de ongekend compacte,
complexe en tegelijkertijd speelse en altijd ondogmatische wijze waarop hij dit heeft
gedaan. Of om het in de woorden van Arie Storm te zeggen: ‘Niemand vóór hem
heeft nadrukkelijker de gedachte uitgedragen dat de literatuur een zich naar alle
82
kanten vertakkend netwerk is [...].’
Hoe een en ander zich concreet heeft vertaald in het primaire werk van de
hierboven genoemde schrijvers is een kwestie die hier niet aan de orde kon komen.
Duidelijk is in elk geval dat Borges schrijvers van verschillende generaties met
uiteenlopende poëtica's enorm heeft gefascineerd, fascineert en, naar het zich laat
aanzien, zal blijven fascineren. Deze veelomvattende Borgesreceptie onderstreept
nog eens hoe waar en hoe relevant de volgende opmerking is die Tom van Deel in
zijn bespreking van De Borges Bibliotheek maakte: ‘De geschiedenis van de rol van
83
Borges in de Nederlandse literatuur moet nog geschreven worden.’

Coda
In een interview met het Financieele Dagblad onthult Floris Maljers, voormalig
bestuursvoorzitter van Unilever en commissaris bij onder meer KLM en BP, dat
Borges veel zou kunnen betekenen voor onze economie vanwege diens talent om
complexe zaken heel gecondenseerd in een beperkt aantal bladzijden te
schetsen. Je zou willen dat in het bedrijfsleven kwesties vaker in twee
A4-tjes uit de doeken werden gedaan zonder oppervlakkig te worden.
Borges [...] maakt je bij voortduring duidelijk dat de wereld vol chaos,
onzekerheid en toeval zit. Mensen zijn permanent bezig de wereld te
ordenen. Het is de dominante factor in het menselijk bestaan. Borges
beschrijft dat proces minutieus maar laat het keer op keer ontsporen. Hij
toont steeds weer de beperkingen van de ratio. Er gebeurt altijd wel iets
84
waardoor de zaken helemaal anders komen te liggen.
Maljers' uitspraak maakt duidelijk dat Borges in Nederland meer is dan een writer's
writer. Het verdient daarom aanbeveling om de verdere studie naar de receptie van
zijn werk niet te beperken tot de literatuur.
Met dank aan Lies Wijnterp voor haar speurwerk.
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[2006/4]
Onderweg naar het Andere
1
Een literair-historische visie op Willem Mertens' levensspiegel
Gijsbert Pols
Inleiding
‘Een gerinkel van glas bracht hem tot bezinning, één oogenblik zag hij de
maan-belichte wanordelijk-leege kamer, trachtte zich nog vast te klampen aan de
gladde sponningen, toen stortte hij ruggelings, tot na een donderende stilte, de
2
doelbewuste zweving naar het Andere begon.’ Hij behoort tot de spectaculairste
slotzinnen van de Nederlandse literatuur, de zin waarmee J. van Oudshoorn het
bestaan van Willem Mertens én de naar hem vernoemde Levensspiegel afsluit.
Toch zit het spektakel noch in de salto mortale, noch in het kommagebruik. De zin
draagt sporen van alle literaire stijlen waarmee het werk van Van Oudshoorn is
getypeerd: de minutieuze, op het materiële gerichte waarneming van wat naturalisme
genoemd wordt (‘gerinkel van glas’, ‘gladde sponningen’, ‘ruggelings’), de
waarschijnlijk typisch impressionistische koppeling van bijvoeglijke naamwoorden
(‘maan-belichte’, ‘wanordelijk-leege’), het mystiek gekleurde pathos van het
zogenaamde fin-de-siècle (het hoofdletterwoord ‘Andere’) en ambiguïteiten
(‘donderende stilte’, ‘doelbewuste zweving’) die voor moderner literatuur kenmerkend
worden geacht. Dit is literatuur die uitdrukking probeert te geven aan innerlijke
ervaring maar het streven naar objectief beschrijven nog niet losgelaten lijkt te
hebben.
Wordt Willem Mertens' levensspiegel daarom literair-historisch tussen naturalisme
3
en modernisme gesitueerd, wat geenszins ongebruikelijk is, en beschouwt men
daarbij ‘naturalisme’ en ‘modernisme’ niet als reële historische stromingen maar als
concepten die gehanteerd worden om toegang te krijgen tot bepaalde literaire
verschijnselen, dan kan zijn werk worden gelezen als mede gestalte gevend aan
een paradigmatische breuk die van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de
literatuur in de 20ste eeuw is geweest. Die breuk wordt met betrekking tot Van
Oudshoorn het doeltreffendst zichtbaar gemaakt in het werk van Michel Dupuis. Dat
is opmerkelijk, want Dupuis' uitgangspunt is niet de literatuurgeschiedenis maar wat
hij noemt de moderne psychomachie, een leesstrategie waarbij het beschrevene
niet langer als literaire uitbeelding van de werkelijkheid geldt: ‘Bij
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deze meer uitgesproken modernistische vorm van psychomachie is de aloude
“mimesis”, d.i. de opvating dat met kunst niet anders dan imitatie of suggestie van
4
de bestaande empirische wereld wordt nagestreefd, een overwonnen standpunt.’
Hoewel Van Oudshoorn volgens Dupuis niet volledig aan die overwinning is
toegekommen, beproeft hij tenminste vanaf de slotscène in Willem Mertens'
levensspiegel ‘[...] het inlassen, of liever het zonder onderscheid inpassen, in een
als mimetisch aangevatte romanwereld, van een andersoortige verhaalrealiteit, die
5
men best kan omschrijven als verzinnelijkte subjectiviteit [...].’ Hoewel zijn
uiteindelijke, op de psychoanalyse geörienteerde interpretatie van deze andersoortige
6
verhaalrealiteit problematisch is, biedt Dupuis' waarneming een helder uitgangspunt
voor de ontwikkeling van een vruchtbare literair-historische visie op Willem Mertens'
levensspiegel.
In dit artikel wordt een dergelijke visie ontwikkeld, uitgaande van recent
literair-historisch onderzoek dat het mogelijk maakt Dupuis' ideeën verder uit te
werken. Een uitputtend overzicht van de literair-historische omgang met Willem
Mertens' levensspiegel kan hier niet worden gegeven. Wel worden een aantal
verschijnselen naar voren gehaald die in de huidige literatuur over Willem Mertens'
levensspiegel niet aan het licht komen, maar waarmee Van Oudshoorns
literair-historische positie als post-naturalist danwel proto-modernist van meer
betekenis kan worden voorzien.

Naturalisme met een open einde
Het ligt voor de hand om Willem Mertens' levensspiegel in een context van
naturalisme te benaderen. In het boek wordt over een man verteld die lijdt onder
seksuele frustraties, alcoholisme, het gevoel grondig mislukt te zijn en het
onvermogen een normale verhouding met anderen op te bouwen, hieraan uiteindelijk
bezwijkt en in de al geciteerde laatste zin van de roman zelfmoord lijkt te plegen.
Wie dit werk naast de flexibel te hanteren kenmerken legt die Ton Anbeek op het
naturalisme in Nederland van toepassing acht, herkent opvallend veel: het ‘nerveuze
gestel’ van de protagonist, ontnuchtering, haat jegens de burgerij, belangstelling
7
voor seksualiteit; ook de determinerende omstandigheden blijken voorhanden. In
de epistemologische kern van het naturalisme ligt echter een positivistisch vertrouwen
8
besloten tot een objectieve weergave van de werkelijkheid te kunnen komen. Men
zou van ‘verwetenschappelijkt’ realisme kunnen spreken: een ondubbelzinnige
narrativiteit maakt de verschijning van de romanfiguren vanuit hun ‘millieu’ en afkomst
verklaarbaar, verschaft ze een identiteit die gedetermineerd kan worden - zo is
9
althans de poëticale voorstelling.
Zeker kunnen in Willem Mertens' levensspiegel passages worden aangewezen
die geschreven lijken vanuit die propositie, maar ik denk niet dat gesteld kan worden
dat Van Oudshoorn, zoals onder meer door August Dierick wel betoogd is, volledig
10
vast blijft houden aan het naturalistische vertrouwen in determinatie. Duidelijk
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wordt dit in de presentatie van Mertens' afkomst, volgens Anbeek één van de
11
belangrijkste determinerende omstandigheden in het naturalisme : ‘Somwijlen had
hij, zoo alleen gezeten, er een barbaarsch genoegen in de leden van zijn weinig
edelen stamboom op te roepen. Zijn grootouders, zoowel van vaders- als
moederszijde, waren klein fatsoenlijk hoog bejaarde lieden geweest, die echter van
hun kinderen slechts verdriet en zorgen hadden gekend. Zijn ouders maakten in
deze sombere groep een bijna menselijke figuur. Een broeder van zijn vader had
op een nacht het voorsnijmes uit de keuken gehaald om er zijn argelooze vrouw
12
mede te slachten.’ Er volgen nog twee misdadige ooms en een tante, die een
bijzondere uitwerking op Mertens heeft: ‘Van de eenige zuster zijner moeder deden
nog zonderlinge verhalen de ronde. Zij zou, na een ongelukkig huwelijk en zonder
het in den aanvang zelf te weten, in de hoogste mate de gave van hypnotiseeren
hebben bezeten, [...]. Ook hij meende soms bij machte te zijn de werkelijkheid naar
zijn hand te zetten en oefende zich tijdens zijn eenzame zittingen in het staren. [...]
Eindelijk geloofde hij, dat hem slechts de moed nog ontbrak om uit het venster te
13
stappen en naar willekeur door de lucht te zweven.’
In het geciteerde wordt Mertens' afkomst gepresenteerd binnen de gedachtengang
van Mertens. Hij heeft er een ‘barbaarsch genoegen’ in zijn afkomst op te roepen,
de beschrijving van die afkomst is duidelijk evaluerend (‘weinig edelen’, ‘klein
fatsoenlijk’, ‘sombere’, ‘bijna menselijke’, ‘zonderlinge’, enz.) en het element dat de
meeste nadruk krijgt is nogal suggestief: er doen ‘zonderlinge verhalen’ de ronde
over de ‘eenige zuster zijner moeder’. Haar ‘gave van hypnotiseren’ doen Mertens
‘soms menen’ dat hij ‘de werkelijkheid naar zijn hand kan zetten’ en ‘geloven’ dat
hij zweven kan. Veel meer dan van een determinerende factor die de verschijning
van Mertens verklaarbaar maakt is hier daarom sprake van een voorstelling die in
Mertens' bewustzijn op bepaalde momenten (‘soms’) ideeën over zichzelf
bewerkstelligt - ideeën, die over het algemeen als pathologisch zullen worden
beschouwd. Mertens' verschijning wordt daarmee eerder geproblematiseerd dan
gedetermineerd.
Datzelfde gebrek aan eenduidigheid kenmerkt de presentatie van Mertens'
verleden. Onbedoeld werd deze al gesignaleerd door niemand minder dan Dirk
Coster, die Van Oudshoorn in zijn recensie van Willem Mertens' levensspiegel
verweet zich teveel te hebben geconcentreerd op het pathologische resultaat van
Mertens' problematiek en niet op het morele conflict dat eraan ten grondslag zou
14
liggen. Zeker zijn er passages te vinden waarin vanuit het standpunt van een
objectiverende verteller een ogenschijnlijk neutraal exposé van Mertens' verleden
gegeven wordt, maar deze worden ingekaderd door passages als de volgende: ‘Hij
zat in een armzalige kroeg, waar hij in aanzien was, lonkte van uit het halfdonker
naar voorbijgaand vrouwvolk en tastte angstvallig aan dit diep-levend verleden met
15
de gevoelssprieten zijner denking.’ Dat Mertens ‘angstvallig’ ‘met de gevoelssprieten
zijner denking’ aan zijn ‘diep-levend verleden’ tast, suggereert dat de verteller die
vervolgens zijn verleden uiteen gaat zetten, niet vanuit een neutrale ruimte ope-
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reert en er zodoende een veel subjectiever beeld ontstaat dan eerst het geval lijkt
te zijn. En dat het verleden ‘diep-levend’ heet, kan geïnterpreteerd worden als een
poging uit te drukken dat het verleden voor Mertens geen afgesloten geheel vormt,
maar in zijn heden doorwerkt.
In zijn uitgebreide analyse van Willem Mertens' levensspiegel merkt Wam de
Moor op: ‘Opmerkelijk is hoe vaak Mertens' overpeinzingen cirkelen rond zijn hele
16
levensgang of grote stukken daarvan.’ Met deze cirkelende overpeinzingen wijst
De Moor niet alleen op de suggestie van subjectiviteit, de voorstellingen overlappen
elkaar ook: het verhaal van Mertens' verleden wordt steeds opnieuw verteld. Dat
impliceert dat dit verleden niet zonder meer als determinerende factor in Mertens'
identiteit kan worden beschouwd: voor het leggen van causale verbanden zou
immers een eenduidig, want enkelvoudig lineair voorgesteld verleden noodzakelijk
zijn.
Daar komt nog bij dat Mertens' verleden in zijn bewustzijnsrepresentatie bij
voortduring aan herinterpretatie onderhevig is. Een goed voorbeeld daarvan is te
vinden in de volgende passage: ‘Zijn schooljaren, de studietijd, groote verwachtingen,
dan het échec. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest.
[...] De mislukking werd er echter niet te minder ontgoochelend om en nooit te
verwerken leek, dat dit iets voor het gansche leven was. Luider klonk het in hem,
dat hij zelf zijn eigen leven onherstelbaar had verknoeid, en het werd hem als van
de tafeltjes toegehoond, dat hij een vuige onmachteling en een tegennatuurlijke
17
twijfelaar was.’ Het zal duidelijk zijn dat dit fragment niet als representatie van het
verleden beschouwd kan worden. Deze voorstelling kan bovendien ook niet als
resultaat van een zelfobjectivering van Mertens worden opgevat. Eerder is er sprake
van een verschijning van het verleden in Mertens' bewustzijn, die mede bepaald
lijkt te worden door zijn waarneming van de hem omringende werkelijkheid. Als hij
zijn mislukte bestaan in het bovenstaande fragment toegehoond ziet worden ‘van
de tafeltjes’, moet dit in verband gebracht worden met een eerder moment, waarin
hij in de gasten van het café waar hij zich bevindt ‘Keizers des Levens’ heeft
18
ontwaard.
Een lezing van Willem Mertens' levensspiegel uitsluitend vanuit naturalistisch
perspectief schiet tekort. De factoren die in een strikt naturalistische narratio
determinatie mogelijk zouden moeten maken (verleden, herkomst, erfelijke belasting)
worden niet dusdanig eenduidig gepresenteerd dat ze verklaringen voor Mertens'
verschijning bieden. Verklaringen zijn er wel, maar omdat die binnen de
bewustzijnsvoorstelling van Mertens' worden gepresenteerd moeten ze beschouwd
worden als suggesties, niet als objectief gegeven. Zelfs het gemis aan seksuele
voorlichting, dat in De Moors moralistische interpretatie van Willem Mertens'
19
levensspiegel zo'n doorslaggegevende rol speelt, wordt aan Mertens' grimmige
zelfoverleg blootgesteld: ‘[Mertens] zag [zijn verleden] thans, onpartijdig en buiten
zijne verantwoordelijkheid om, slechts als een afgesloten en noodzakelijk geheel,
waar hij niets van vermocht af te nemen of aan toe te voegen en waarvan hij zelfs
betwij-
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felde, of het nà tijdige voorlichting anders ware uitgevallen.’ Dergelijk zelfoverleg
kan bovendien maar zeer beperkt als zelfobjectivering worden beschouwd omdat
het mede bepaald wordt door de manier waarop de werkelijkheid Mertens' bewustzijn
binnentrilt. Daarmee is Mertens' verschijning wezenlijk instabiel geworden.
Zeker zijn er in Willem Mertens' levensspiegel allerhande motieven uit het
naturalistische discours te herkennen, maar een eenduidige causaliteit zoals die
door de naturalistische poëtica werd verlangd wordt door de tekst niet gerealiseerd.
Zoals Dupuis heeft aangegeven wordt Mertens' instabiliteit gemaximaliseerd in de
slotscène: Mertens treft hierin in zijn kamer een in rok geklede heer aan die hij
achtereenvolgens herkent als ‘den geweldigen’ uit een eerder beschreven droom,
als ‘de gore lange uit het park’, een personage dat Mertens inwijdde in de seksualiteit
21
en als ‘helsch sujet’. De man zegt dat hij gekomen is om Mertens nog één keer
een les te geven en draagt hem naar het raam, waar Mertens vervolgens doorheen
valt of springt - de voorstelling is hier dermate ambigu dat het niet mogelijk is vast
te stellen wat er zich werkelijk voordoet. Waar Mertens eindigt, of beter: ‘doelbewust’
naartoe zweeft, wordt alleen aangeduid met dat curieuze hoofdletterwoord: het
Andere.

Epifanie/aporie
In dit verband is de suggestie die door Dick van Halsema in Epifanie, ogenblikken
van verlichting en verschrikking in de Nederlandse letterkunde rond 1900, werd
22
gedaan, namelijk dat Van Oudshoorn vruchtbaar zou kunnen worden geplaatst in
het literair-historische perspectief van wat hij als de moderne epifanie omschreven
heeft, intrigerend. Epifanie is van oorsprong een religieus begrip, maar wordt met
name in de angelsaksische literatuurwetenschap seculier gehanteerd. Dat gebeurde
dan oorspronkelijk vooral met betrekking tot het werk van Joyce, maar van daaruit
is men epifanie gaan gebruiken om een verschijnsel te beschrijven in een literair
spectrum dat zich grofweg van de vroeg 19e eeuwse romantiek tot ver in de moderne
literatuur uitstrekt. Het gaat dan om ‘[...] een zich aan de ratio onttrekkende,
plotselinge, kort durende, diep inwerkende ervaring waarin een zintuiglijk
waarneembaar element in de gewone, alledaagse werkelijkheid een niet binnen
23
een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat.’ In de epifanie
wordt het subject gewaar hoe de werkelijkheid om hem heen gaat trillen en de
dingen de vaste betekenis die ze in het ‘gangbare kader’ hebben beginnen te
verlaten.
Van Halsema heeft nu geprobeerd om het literaire discours dat in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis onder de noemer ‘sensitivisme’ beschreven wordt te plaatsen
in de internationale context van de epifanie. Het blijkt dat het met name door Van
Deyssel vormgegeven begrip ‘sensatie’ dat intertekstueel bij Gorter, Leopold en
Hofker aanwezig is, buitengewoon vruchtbaar als epifanie
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benaderd kan worden. Omdat Van Deyssel in zowel zijn theoretische werk als in
zijn literaire praktijk een religieus discours hanteert is de sensatie wel als mystieke
24
ervaring beschreven. Van Halsema heeft echter laten zien dat de epifanieën zoals
deze bij Van Deyssel vorm krijgen in de sensatie gezien kunnen worden ‘[...] als
liturgische kernen in de verder nog lege godsdienst-in-aanbouw van de nieuwe
25
werkelijkheid’, juist ter vervanging van conventionele religies en
wereldbeschouwingen die voor Van Deyssel hun geldigheid hadden verloren. Het
filosofische uitgangspunt van Van Deyssel is daarom te typeren als ‘positief nihilisme’,
‘[...] vanaf een opwindend nulpunt tastend naar een nieuwe schoonheid waar nog
26
niets over te zeggen valt.’ De epifanie was het eerste moment waarop het subject
iets van die nieuwe schoonheid gewaar begon te worden, waarin ‘[...] de elementaire
27
kracht van het leven voelbaar wordt.’
Dit aan de epifanische ervaring ten grondslag liggende nihilisme heeft historisch
gezien betekenis: vanaf de romantiek, zo is de voorstelling, wordt een revolte actief
tegen het ancien régime van geloof en traditie ten faveure van individueler ervaring:
‘De vooronderstelling hierbij is dat zowel de instrumentele rede als het deelhebben
aan bovenpersoonlijke, algemeen geldig geachte geloofswaarheden, in hun
abstraheren van de concrete levenservaring de mens weghouden van [zijn] essentiële
28
kern.’ De epifanie is daarom niet langer een goddelijke openbaring, maar het
moment waarop het subject bevrijd wordt en vanuit een filosofische leegte zijn
particuliere waarheden moet kunnen gaan ontwikkelen.
De ervaring van die leegte wordt echter ook negatief geconnoteerd. Het subject
kan namelijk in de epifanie evenzeer de dreiging ervaren van een werkelijkheid
waarin door het wegvallen van de conventionele geloofswaarheden geen orde meer
aan te brengen valt. In dat verband wordt ook wel van een demonische of negatieve
29
epifanie gesproken, resulterend in een toestand van aporie. Dit laatste begrip,
afkomstig van het Griekse ά-ποϱία, maakt het tweeledige van de epifanische ervaring
goed zichtbaar: in de klassieke Griekse filosofie wordt dit begrip gehanteerd als
‘uitzichtsloos, verlegen, nood, twijfel’ en door Plato beschouwd als de toestand
30
waarin de onwetende zich van zijn onwetendheid bewust wordt. Van daaruit kan
het subject een nieuwe, ‘waarder’ identiteit ontwikkelen, het kan zich echter ook
volkomen verloren weten.
Inderdaad valt Van Oudshoorn buitengewoon vruchtbaar vanuit dit perspectief te
benaderen. De instabiliteit die Mertens' denken over zijn verleden kenmerkt valt met
31
aporie in verband te brengen. In de genoemde variëteit aan verschijningen van
het verleden is het Mertens schier onmogelijk geworden een besluit te nemen over
hoe hij op zijn geschiedenis moet terugkijken en hoe hij in het leven wil staan. Zo
heet het na een korte terugblik aan het begin van de tekst: ‘In één teug dronk hij
zijn bier leeg, zonder dat de algemeene waarheden, die hem als varkensblazen
hadden drijvende gehouden, er nieuwe draagkracht door verkregen: dat er duizenden
waren, die het nog slechter hadden; dat hij jong was; dat men van de toekomst niets
wist en verandering nog steeds mogelijk was. Het bleek alles niet opgewassen tegen
die ééne zekerheid, dat zijn leven mislukt was en nooit meer in orde
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komen zou.’ Deze ‘ééne zekerheid’ relativeert Mertens later als volgt: ‘Het was
zijn jeugd en al was zij geen maatschappelijk succes geweest, zoo had hij zich toch
tot op heden staande gehouden en was onverhoopt buiten gevangenis- of
33
gekkenhuismuren gebleven.’ Op een gegeven moment wordt Mertens zelfs
overmoedig optimistisch: ‘Hij leunde achteloos achterover en dacht alleen nog maar
aan zijn nieuwe vooruitzichten, zijn geldbezit en stikte haast van verwaten eigendunk.
Hij was hun allen te slim af en het kon niet anders of ten slotte moest hij boven hen
34
uitblinken.’
Het lukt Mertens niet een ‘algemeene waarheid’ te vinden waarmee hij zijn verleden
een plaats kan geven en als vaste identiteit in het leven kan staan. Natuurlijk is in
de laatste passage nog een narratieve instantie actief die Mertens' optimisme als
‘verwaten eigendunk’ evalueert. Deze correctie van Mertens' zelfinterpretatie zou
eventueel met realisme of naturalisme in verband gebracht kunnen worden, net als
de vertelinstantie vanwaaruit de neutraler voorstellingen van Mertens' verleden
werden gerealiseerd. Deze instantie is echter niet te onderkennen in de slotscène,
waar het verleden zich aan Mertens als een volledig oncontroleerbaar geworden
waanvoorstelling manifesteert. Om het aporische in Willem Mertens' levensspiegel
op het spoor te komen zal daarom nadrukkelijker gekeken moeten worden naar de
voorstelling van Mertens' bewustzijnstoestand.

Mertens aporisch
De Moor heeft erop gewezen dat de werkelijkheidsbeschrijving en de daarop
reflecterende Mertens buitengewoon eng met elkaar vervlochten zijn: wat in Willem
Mertens' levensspiegel beschreven wordt, is veelal gefilterd door Mertens' bewustzijn
35
en daarom altijd zijn subjectieve voorstelling van de werkelijkheid. Nu keert Mertens
op zijn urbane zwerftochten steeds naar dezelfde plaatsen terug: naar zijn werk,
naar de bierhuizen, naar zijn kamertje en vooral naar het kroegje waar hij zijn vriendin
Helene vindt. Deze locaties veranderen voor hem continu van betekenis. Het kroegje
bijvoorbeeld trekt hem evenzeer aan als het hem afstoot: ‘[...] in den aanblik van
het schamele zaaltje de innigheid schemerde van veilige avondkamer uit de
36
kinderjaren’, terwijl het vier pagina's later heet: ‘Ook viel hem plots de kille
armoedigheid van het zaaltje op, met de kale grauwe wanden, waaraan slechts hier
en daar een platte reclameplaat voor drank, de tafeltjes zonder kleed, de magere
stoelen en de zand-bestrooide vloer, in het karige licht haast kouder dan een
37
stationswachtkamer.’ De oppositie tussen de gevoelde intimiteit uit de eerste
passage en ‘kille armoedigheid’ uit de tweede zal evident zijn, belangrijk is ook de
manier waarop Mertens beide voorstellingen gewaar wordt: het kroegje doet hem
niet denken aan de ‘veilige avondkamer uit de kinderjaren’, maar de ‘innigheid’ van
die herinnering ‘schemert’ er rond. Evengoed ís het ‘zaaltje’ niet ‘haast kouder dan
een stationswachtkamer’, maar valt Mertens de ‘kille armoedigheid’ ‘plots’ op.
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Nog pregnanter dringt zich Mertens' besluiteloosheid in de voorstellingen van zijn
verhouding tot zijn vriendin Helene op, die in zijn beleving het complete spectrum
van vrouwelijke rolpatronen doorloopt: hij kan over haar denken als ‘[...] rein
vrouwelijk in de hulpelooze overgave aan een ware liefde, zoodat hij enkel maar
38
had toe te geven’, maar eveneens ziet hij voor zich: ‘Met schitterende oogen, half
beschonken, een arm machteloos naar waar haar glas versplinterd op het kleed
lag, de blouse open en het volle haar verward, lag zij in brutale overgave
39
schaamteloos op de ellendige sofa.’ Dit visioen wordt echter direct voorafgegegaan
door een gevoel van vertedering: ‘Zij was het laatste wat hem aan de menschheid
40
bond en nimmer zou een ander hem zoo dierbaar zijn’, waaruit men zou kunnen
concluderen dat het beeld van Helene als toegewijde vriendin hem bekoort, terwijl
dat van de hoer hem afstoot. Maar ook dit laatste beeld oefent aantrekkingskracht
op hem uit: ‘Zijn verlangen naar haar uit gewoonte haast onthartstochtelijke bezit
vernieuwde zich tot een heete huivering zóó brutaal, dat hij, nog voor te weten wat
geschiedde, zich dien laatsten dag mismaakt had met de zonde, die zijn zwart en
41
eenzaam leven zoo afzichtelijk gesloopt had.’ Wat hier als ‘zonde’ beschreven
wordt, is naar alle waarschijnlijkheid zelfbevrediging.
René Marres heeft deze dubbelzinnigheid in Mertens' verhouding tot Helene als
volgt uitgelegd: ‘Hij wil haar wel en wil haar niet, net zoals hij het leven wil en niet
42
wil.’ Deze dubbelzinnigheid is kenmerkend voor Mertens' verschijning: een
overkoepelende werkelijkheidsvoorstelling waaraan hij een stabiele identiteit zou
kunnen ontlenen lijkt bij voortduring ondermijnd te worden. In de volgende passage
weet Mertens zelfs aan de voorstelling zich in een toestand van volkomen ellende
en mislukking te bevinden een zekere trots te ontlenen: ‘Het gevoel, dat zijn leven
voorbij was, dat al hetgeen erin bereid gehouden werd, volop tot zijn recht gekomen
was, verhief zich in zekere oogenblikken tot een volstrekte, weldoende rust, als had
de vermoeienis, die eraan vooraf ging, niet uitputtender kunnen zijn. Dan bleef er
slechts een vergoelijkende geringschatting voor wat er aan nieuwe ellende nog
komen mocht; omgaf hem ten slotte ondoordringbare onverschilligheid voor een
gebeurtenis-leege toekomst, die hem nog scheidde van hetgeen hij niet meer
vreesde. Er was geen zweem van droefenis in deze zeldzame overtuiging aan alles
bereids het hoofd geboden te hebben en thans ook aanspraak te kunnen maken
op het in klaar bewustzijn voltrekken van dit allerlaatste. De gedachte aan den dood
43
verliet hem zelden meer.’
Ook dit bijna quïetistische zelfbewustzijn kan zich niet tot permanente toestand
ontwikkelen: het is geen rationeel inzicht, het ‘verheft zich’ in Mertens bovendien
slechts ‘in zekere oogenblikken’. En als voorstelling van een bewustzijnstoestand
is de beschrijving zelf dubbelzinnig. Met ‘het in klaar bewustzijn voltrekken van dit
allerlaatste’ en ‘gedachte aan den dood’ lijkt te worden gezinspeeld op zelfmoord,
die als mogelijke ‘aanspraak’ voortgekomen is uit de plotselinge ‘vergoelijkende
geringschatting voor wat er aan nieuwe ellende nog komen mocht’. Als dat echter
inderdaad een ‘ondoordringbare onverschilligheid’ voor de voorstelling van zijn
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eigen ellende is, dan lijken Mertens' zelfmoordgedachten hier als een vorm van
zelfbehoud te worden gepresenteerd - een voorstelling, die tenminste paradoxaal
genoemd mag worden. In ieder geval wordt de ‘overtuiging’ expliciet als ‘zeldzaam’
aangeduid.
Deze instabiliteit manifesteert zich echter als volledige aporie pas definitief in
passages als de volgende, waarin de structuur van de moderne epifanie herkend
kan worden: ‘[...] Het licht verschraalde al en met een blik op zijn horloge bemerkte
hij reeds meer dan drie uur onderweg te zijn. Hij voelde zich plotseling onbehagelijk
in de geluidlooze verlatenheid van het alom wijde landschap. [...] Hij bevond zich
als de laatste der menschen op de scheiding beider Rijken. De wereld der
stervelingen was verdoemd, ten onder gegaan, de aarde zwart afgebrand. Maar
aan zijn gelaat voltrok zich het eeuwige leven. Want dit leek niet op het andere of
gaf er de zuiverste voorstelling of indruk van. Dit was het Andere en het zóó mede
te leven wilde zeggen voor immer in de eeuwigheid te zijn binnengetreden. Hij wist
niet hoe het hem in de zilveren extase wit-verontijdelijkt voor de smeltende oogen
44
tot begrip werd.’
Zeker zijn er in deze passage reminiscenties aan religieus discours te vinden
(‘eeuwige leven’, ‘eeuwigheid’, evenals de apocalyptisch verdoemde ‘wereld der
stervelingen’), maar de uiteindelijke gewaarwording kan alleen met een negatief
begrip (‘het Andere’) en als grenservaring (‘op de scheiding beider Rijken’)
beschreven worden: wat dit Andere met zich meebrengt is nog geenszins duidelijk,
maar in het besef dat de wereld zoals Mertens deze vooralsnog ervaren heeft
‘verdoemd’ en ‘zwart afgebrand’ is, manifesteert het zich wel als voor hem
onontkoombare realiteit: het wordt hem ‘tot begrip’ en hij lijkt er niets tegenin te
kunnen brengen.
In de passage die er op volgt wordt Mertens de implicaties van die realiteit gewaar:
‘Hij kwam langzaam tot zich zelve en wist nu zelf niet meer wat hij ervan denken
moest. Het was iets, dat zich eigenzinnig manifesteerde en in zijn verschillende
wijzen van optreden toch steeds hetzelfde was. Het begon verleidelijk, alsof een
nieuwe vastheid, een levend verband met het Andere in die leegte mogelijk was.
Men gaf er aan toe en bijna aan het einddoel uitte zich die helse vrees. Zonder dien
angst en wanneer zijn geest niet zoo deerlijk ondermijnd ware, wie weet of daar niet
een geheel nieuw inzicht werd geboden. [...] Maar zoo was het een onherbergzame
45
woestenij, waar hem van alle zijden de eenzaamste ondergang dreigde.’ Met ‘een
nieuwe vastheid’, ‘een levend verband’ en ‘een geheel nieuw inzicht’ wordt naar
mijn idee een coherentie aanbrengende werkelijkheidsvoorstelling aangeduid die
zich aan alle conventionele voorstellingen ontworsteld heeft. In de epifanische
ervaring wordt Mertens de mogelijkheid van dit andere denken gewaar, maar omdat
het geen concrete vorm krijgt - de ‘nieuwe vastheid’ is er nog niet, slechts de
mogelijke ontdekking ervan wordt gesuggereerd - weet hij zich in de ‘leegte’, de
‘onherbergzame woestenij’ van het Andere verloren en dreigt hem ‘van alle zijden
de eenzaamste ondergang’. In de epifanische ervaring zoals deze
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in de manifestatie van het Andere vorm krijgt wordt daarom geen bewustwording
of ontwikkeling van Mertens' essentieële kern gerealiseerd. Wel lijken in de epifanie
de grenzen van Mertens' oude, ondermijnde identiteit zichtbaar te worden, namelijk
die van de verdoemde, ten onder gegane ‘wereld der stervelingen’, van de ‘aarde
zwart afgebrand’.
Duidelijker is dit nog in de volgende passage: ‘Hij wist zich sterfelijk verlaten te
midden der geweldige zwaaiingen van werelden. Het raakte hem niet meer en hij
had er slechts een stil-geniepig lachtje voor, omdat het niet waar kon zijn! Het was
als vielen de schellen hem van de oogen, want hetgeen hij tot nu toe het meeste
vreesde, werd hij plots gedwongen toe te geven: dit leven was niet werkelijk en
46
slechts het andere was.’ Het is opnieuw van belang op te merken dat hier geen
sprake is van een rationeel tot inzicht komende Mertens: zinswendingen als ‘hij wist
zich’, ‘het was als’ en vooral ‘werd hij plots gedwongen toe te geven’ suggereren
daarvoor een veel te grote onbestemdheid van Mertens. Dat mag ook blijken uit de
evaluatie van deze onbestemde gewaarwording één pagina verderop: ‘[...] één
ondeelbaar oogenblik was [Mertens] iedere vastheid ontnomen en dacht hij verloren
te zijn. Maar gaande voorbij een smerig, mistig-afhellend zijstraatje, waar, aan een
vervallen houten waterbak, afval van groenten en oud eten ziltig te stinken lag,
voelde hij, hoe met aanwending zijner laatste krachten, zijn denken zich bevend
verweerde tegen de geestlooze uiteenvloeiing en zich in zijn wezenseenheid te
zamen hield. Tot het, met eene zware opademing, een weldaad was tot zichzelf
47
terug te komen en hoe armzalig dan, in den stâgen regenval te mogen gaan...’
De ‘wezenseenheid’ is de toestand waarin het subject een wereld van stabiele
betekenissen om zichzelf weet waarin het zijn denken ‘te zamen’ kan houden. Voor
Mertens mag het nu een ‘weldaad’ zijn ‘tot zichzelf terug te komen’ uit het verloren
zijn van de ‘geestlooze uiteenvloeiing’, maar de werkelijkheid van een ‘smerig,
mistig-afhellend zijstraatje’ die hij dan weer ervaren moet, is in zijn beleving echter
wel ‘armzalig’. Zoals uit de hierboven geciteerde passage van de epifanie in het
duin blijkt wordt deze armzaligheid later gemaximaliseerd in de door Mertens als
‘zwart afgebrande’ en verdoemd ervaren wereld. Daarom kan zich in ervaring van
‘het Andere’ voor Mertens naast een vernietiging van zijn ‘wezenseenheid’ óók een
bevrijding in het ‘eeuwig leven’ manifesteren.
Het is nu juist deze paradoxale constructie die in Willem Mertens' levensspiegel
niet door een objectieve narratieve instantie wordt opgelost. Door Mertens uiteindelijk
‘doelbewust’ naar ‘het Andere’ te doen zweven zonder hieraan een definitieve
betekenis toe te kennen wordt de instabiliteit van Mertens' verschijning niet ongedaan
gemaakt, maar opgevoerd tot waar Mertens in het Andere verdwijnt en zijn verhaal,
zijn levensspiegel ten einde is: ‘[...] telkens komt het empirische verhaalplan weer
tot zijn recht, zij het maar doordat al gauw blijkt dat het voorwerp van de hallucinatie
niet meer ter sprake komt. Maar zulks is niet meer het geval in de slotscène, [...].
Hier is alleen de dramatisering van het innerlijk gebeuren volledi-
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ger uitgewerkt, maar door de slotpositie van het tafereel is het ook uitgesloten dat
48
het mimetische standpunt de teugels der vertelling alsnog zou onderscheppen.’

Retour à Van Deyssel
Om de portee van de epifanie bij Van Oudshoorn nog concreter te maken is het van
belang in te gaan op de intertekstuele verbinding tussen Willem Mertens'
levensspiegel en het zogenaamde ‘sensitivistische’ werk van Lodewijk van Deyssel,
zoals die is blootgelegd door Kemperink in haar proefschrift Van observatie tot
49
extase. De typering ‘sensitivistisch’ is ontleend aan de door Van Deyssel in Over
literatuur geproclameerde nieuwe kunst, het zogenaamde sensitivisme. Deze term
heeft later carrière gemaakt als stromingsconcept waarbinnen onder meer Van
50
Deyssel zelf, Gorter, Hofker en Leopold geplaatst zijn. Zoals Van Halsema heeft
laten zien zijn er met behulp van het begrip ‘epifanie’ vruchtbare nieuwe toegangen
tot dit sensitivisme te vinden, sterker nog: wat binnen deze stoming als ‘sensatie’
geldt, kan vaak als manifestatie van de moderne epifanie worden beschouwd.
Dit geldt dan niet alleen voor Van Deyssels poëticale proclamering van de sensatie;
51
juist ook in zijn literaire praktijk is waar te nemen hoe Van Deyssel ‘fragmentaties
van traditionele samenhangsvoorstellingen’ aftast en een ‘onvast geworden, uit de
oude kaders gevallen, in bewegingen, flitsen en momenten opgeloste nieuwe
werkelijkheid’ onderzoekt: ‘Het is een werkelijkheid die angst aanjaagt, het
gewaarwordend en voelend ik desintegreert, maar ook het vermoeden geeft van
52
een mogelijk contact met een verder niet aanduidbare andere werkelijkheid.’ Van
Deyssel was zich terdege van het destructieve, aporische aspect van de epifanie
bewust. Maar omdat het naar zijn idee de mogelijkheid weg te komen van de
onhoudbaar geworden conventionele werkelijkheidsvoorstellingen werd juist dit
aspect door hem gecelebreerd. In een opstel over Aletrino stelt hij: ‘Iemant, die in
de Sensatie werkt, zal men bijna gek vinden. Hij is ook werkelijk bijna gek. Maar dit
is het mooiste en hoogste wat men zijn kan, niet waar? Dat is het bereiken der
53
hoogste spanning zonder te breken.’
Van Halsema wijst op de door Kemperink zichtbaar gemaakte intertekstuele
54
verbinding tussen dit sensitivisme en het werk van Van Oudshoorn. De werking
van Van Deyssels sensatie-concept in Willem Mertens' levensspiegel is direct
55
intertekstueel aanwijsbaar. Zoals gezegd ervaart Mertens in de hierboven al
geciteerde epifanie in het duin de wereld als ‘zwart afgebrand’ en de manifestatie
van het Andere als realiteit. Hij weet niet hoe, het Andere wordt hem echter ‘tot
begrip’: ‘Maar het bestaan ervan was even zeker en gewoon duidelijk als hun lamp
56
op tafel.’ Waarom uitgerekend deze geenszins gebruikelijke vergelijking met een
op tafel staande lamp? Kemperink wijst op een overeenkomst met één van de
57
bekendste kritieken van Lodewijk van Deyssel, Over Louis Couperus, waarin deze
schrijft: ‘Met het woord “Sensatie” heb ik bedoeld: een zeer bepaald,
psychiesch-fyziesch fenomeen,
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karakterizeerend den moments-staat, waarin, zóo, dat hij het fyziek gewaar wordt,
dus: met een zelfde soort zekerheid het gewaar wordt als waarmeê hij de lamp op
de tafel ziet staan, - de mensch zijne ziel voelt leven, het ontijdelijke,
58
boven-zintuigelijke in hem bewust voelt worden.’ Van Deyssel maakt de vergelijking
59
hier op ‘exact dezelfde manier’.
Zeker is dit niet de enige reminiscentie aan het sensitivisme in Willem Mertens'
levensspiegel. In dit verband moet in ieder geval nog op de volgende passage
gewezen worden, waarin Mertens uit zijn werk komt. Hij is ternauwernood aan een
ontdekking van zijn corruptie ontsnapt, heeft zelfs promotie gekregen en herinnert
zich opeens ‘tot in de kleinste bijzonderheden’ zijn ontslag uit het ziekenhuis, waar
hij voor een behandeling van een geslachtsziekte was opgenomen. Het heet dan:
‘Maar de leegte van de wereld, die [Mertens] thans tegemoet schreed, was
aangrijpender, omdat hem zijn rampspoed als de verklaring ervan ontnomen was.
Deze leegte was volstrekt. De wereldleegte uit onstoffelijke gedachtenweefsels
ragfijn om het vergeten innerlijk. “De reine eenheid van het begrepen leven,” fluisterde
hij als in extase. Maar in zijn denken, instinctmatig door deze uiterste spanning
bedreigd, begon een vertwijfeld zoeken naar de vertrouwde toevluchten. Het gonsde
in zijn hoofd en drukte aan den schedelwand, tot het hem voorkwam, alsof het naar
60
boven openstond en dampte als uit een schotel.’ Vervolgens wordt beschreven
hoe Mertens ‘naar adem snakkend’ blijft staan en ‘als gevolg gevend aan een
aanwijzing’ zijn hoofd neigt: ‘In dit korte oogenblik schenen zijne hersenen zich
weder te voegen naar den hun opgelegden dwang en, met een korten knak, zich
61
iets te verschuiven.’
Opnieuw zijn de contouren van de moderne epifanie te herkennen: Mertens ervaart
een volstrekte leegte, een ‘wereldleegte’ waarin hij zich uit het ‘vergeten innerlijk’
bevrijd weet. De door Mertens ervaren ‘reine eenheid van het begrepen leven’ lijkt
een inzicht, een concrete invulling van de epifanische ervaring, maar de dreiging
van de ‘uiterste spanning’ dwingt hem tot het ‘vertwijfelde zoeken naar de vertrouwde
toevluchten’, de al eerder genoemde ‘wezenseenheid’ waarin het subject een wereld
van stabiele betekenissen om zichzelf weet. Dat zijn hersens - opnieuw is er geen
sprake van een bewust handelende Mertens - zich hier naar naar de ‘opgelegden
dwang’ voegen stelt de problematiek op scherp: Mertens keert hier niet terug tot
een particuliere individualiteit, maar tot een uit traditionele en religieuze bronnen
samengestelde identiteit die zijn wezenlijke waarde voor het individu verloren heeft.
De connotatie van identiteit als aan het individu opgelegde dwang is bij de
sensitivistische Van Deyssel elementair: Van Halsema wijst er op dat de epifanie
bij Van Deyssel functioneert als mogelijke ontsnapping aan ‘de tot individu geworden
62
assimilatie van alle gemeenplaatsen’. Het is daarom belangrijk op te merken dat
63
juist de bovengenoemde epifanie letterlijk als ‘sensatie’ beschreven wordt - een
woord, dat verder niet in Willem Mertens' levensspiegel wordt gebruikt. Frappant is
bovendien dat Van Deyssel in het prozagedicht Apokalyps in de beschrijving van
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twee verschillende epifanische gewaarwordingen dezelfde metaforiek van hersens
en schedels hanteert. Daar heet het in de beschrijving van een epifanie: ‘Achter zijn
64
achter-hoofd waar-van de schedel nu openbrak in een hogere wezenlijkheid, [...]’ ;
drie bladzijden verder ‘zwenkt’ er een bliksem door het hoofd van de protagonist en
65
‘smeulen’ diens ‘hersens’. En de door Mertens ervaren ‘uiterste spanning’ valt,
zoals mag blijken uit het citaat uit Van Deyssels opstel over Aletrino, ook binnen
zijn sensitivistische idioom. Zelfs het ‘Andere’, dat in de beschrijving van de
epifanieën in Willem Mertens' levensspiegel zo'n belangrijk element is, duikt bij Van
Deyssel op: in zijn opstel Van Zola tot Maeterlinck noemt Van Deyssel de via de
66
sensatie te bereiken werkelijkheid ‘het ándere-leven’.
Kemperink heeft de ervaring van het Andere in Willem Mertens' levensspiegel als
solipsisme benaderd. Het verband tussen solipsisme en epifanie - waarop ook door
67
Van Halsema gewezen wordt - kan hier niet uitvoerig worden behandeld, maar
gesteld kan worden dat de solipsistische voorstelling, waarbij ‘werkelijkheid’ slechts
als projectie van het waarnemende subject geldt en een objectief gegeven
werkelijkheid wordt ontkend, inderdaad in het sensitivisme actief is: als alle
conventionele werkelijkheidsvoorstellingen op de helling worden gezet en alleen
een kortstondig beleefd maximaal geïntensiveerd moment nog enig uitsluitsel over
dé werkelijkheid kan geven, is de solipsistische idee ‘al wat bestaat is slechts als
68
mijn voorstelling gegeven’ inderdaad gerealiseerd. In Willem Mertens' levensspiegel
69
is deze voorstelling volgens Kemperink het duidelijkst te herkennen in de volgende
passage: ‘Want diep inwendig was hij ervan overtuigd, dat met hem deze wereld
op zou houden. Het was hem zelf niet duidelijk, hoe hij aan die overtuiging kwam.
In zijn verste denken was de werkelijkheid toch immer nog gesplitst in hem en
niethem, maar onveranderlijk ging in zijn diep-innerlijkste gevoel de laatste zekerheid
aan deze redelooze overtuiging te gronde en bleef de omgeving in zachte, onzware
70
rook van klaar geheim.’ Deze ‘overtuiging’ is mede in verband te brengen met de
epifanische ervaringen van Mertens' omdat, zoals Kemperink stelt, solipsisme in
71
zijn uiterste consequentie als waanzin waargenomen wordt - dat de solipsistische
idee hier gekenmerkt wordt als ‘redelooze overtuiging’ waaraan ‘de laatste zekerheid’
‘te gronde’ gaat, mag als bevestiging van die voorstelling gelden. Dat Mertens in
een al geciteerde passage ervaart dat ‘dit leven niet werkelijk [was] en slechts het
72
andere was’ valt eveneens als solipsisme te benaderen.
In haar uiteindelijke interpretatie van Willem Mertens' levensspiegel volgt
Kemperink De Moor in zijn moralistische lezing van Van Oudshoorn, met een
nadrukkelijk beroep op de titel: Van Oudshoorn heeft de lezer nadrukkelijk op de
gevaren van de ervaring van het Andere, in haar visie vooral een manifestatie van
het ‘oneindige’, en de daaruit volgende solipsistische overtuigingen willen wijzen:
‘Tot slot de in de titel vervatte waarschuwing. Deze werkt ook door op filosofisch
niveau: het is levensgevaarlijk zich in dit leven te zeer met het oneindige in te laten;
73
dat is de les die wij eruit kunnen leren.’ Die veronderstelling is zeker niet
onplausibel, maar het is de vraag in hoeverre Mertens zich met het Andere ‘inlaat’,
wat naar mijn idee

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

346
een actieve, bewuste handeling impliceert. In het bovenstaande is er al op gewezen
dat er in de epifanische ervaringen nauwelijks sprake is van een bewust handelende
Mertens. Zelfs in de passage waarin van een als solipsistisch te herkennen
‘overtuiging’ verteld wordt, heet het uitdrukkelijk: ‘Het was hem zelf niet duidelijk,
74
hoe hij aan die overtuiging kwam.’
Een tweede bezwaar van Kemperinks moralistische interpretatie is de eenzijdige
betekenis die aan het Andere wordt toegekend: de manifestatie van het Andere als
75
‘onherbergzame woestenij’, waar ‘van alle zijden de eenzaamste ondergang’ dreigt
is zeker negatief geconnoteerd, maar het ‘leven’ van Mertens is dat duidelijk ook.
In De Moors moralistische lezing kan het Andere de volstrekt tegenovergestelde
functie van een surrealistisch verhaalniveau krijgen, waar Van Oudshoorn als
harmonieuze, bevredigende afronding zijn verhaalfiguur in een ‘beter leven’ doet
76
belanden. Beide lezingen belichten slechts één aspect: dat zich in de ervaring van
het Andere voor Mertens zowel een bevrijding als een ondergang manifesteert, is
een paradox die in Willem Mertens' levensspiegel niet opgelost wordt. Kemperink
bevestigt dit ook waar ze constateert dat er in Willem Mertens' levensspiegel geen
narratieve instantie is die Mertens' solipsisme en ‘aanvaarding van het oneindige’
corrigeert: ‘[...] er is een vertelinstantie die zo nu en dan over het hoofd van Mertens
heen een eigen commentaar laat horen. Toch treffen we zulke correcties op Willems
77
solipsisme en aanvaarding van het oneindige niet aan.’

Opnieuw: andersoortige narrativiteit
Om nu tot een visie op Willem Mertens' levensspiegel te komen die deze paradox
vruchtbaar benaderen kan, biedt de psychomachische lezing van Dupuis uitkomst.
Hij plaatst de problematiek rond Mertens' identiteit op narratief niveau: ‘Kenmerkend
is juist dat Van Oudshoorns personages de wereld ervaren als de bron van een
permanent conflict met hun eigen ik: de hele zintuigelijke wereld (tijd, ruimte, mensen,
gebeurtenissen, enz.) is in hun ogen onherroepelijk beroofd van alle objectieve,
78
neutrale waarde en wemelt derhalve van de symbolen.’ Om die ervaring uit te
kunnen beelden werd tenminste in de slotscène van Willem Mertens' levensspiegel
de breuk met mimesis, met de ‘realistische’ uitbeelding van een objectief
waarneembare werkelijkheid gerealiseerd ten faveure van wat Dupuis noemt
andersoortige verhaalrealiteit. Het andersoortige aan deze verhaalrealiteit is dat de
beschreven werkelijkheid niet langer wordt opgevat als uitbeelding van een in principe
kenbare werkelijkheid, maar als literaire uitbeelding van de psychische problematiek
van de hoofdpersoon. Dupuis interpreteert de narrativiteit van Willem Mertens'
79
levensspiegel niet als morele of religieuze, maar als ‘psychologische bouwstof’,
80
die naar zijn idee vergeleken moet worden met moderner literaturen.
Het problematische aan Dupuis' betoog is echter dat hij de andersoortigheid
uiteindelijk weer reduceert tot de uitbeelding van een eenduidige, pathologi-
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sche identiteit, sterker nog: ‘Bij het benaderen van de psychologie moest Van
Oudshoorn, bij gebrek aan een degelijke vakterminologie, een eigen stijl bedenken
81
om het ingewikkelde zieleleven van zijn held onder woorden te brengen.’ In een
veel latere publicatie stelt hij iets minder stellig: ‘[...] stapt een romanheld een anders
dan gewone realiteit binnen, dan komt dat telkens hierop neer dat hij zijn eigen - tot
schijnzintuigelijkheid gestold - onderbewuste bezoekt, en aldus met een net van
beelden en toestanden wordt geconfronteerd waarvan de kortste knopen alleen
82
door iets als een proeve van Traumdeutung kunnen worden ontward.’ Het probleem
is dat deze visie de weg vrijgemaakt voor een eenduidige inkadering van Mertens'
verschijning vanuit de psychoanalyse, waarmee het paradoxale in de ervaring van
83
het Andere alsnog wordt opgelost.
De andersoortige narrativiteit kan daarom tenminste literair-historisch vruchtbaarder
in verband worden gebracht met de epifanische constructie zoals deze in Mertens'
ervaring van - en uiteindelijke verdwijning ín - ‘het Andere’ kan worden herkend. Als
moment waarop stabiele betekenissen ontregeld beginnen te worden is de weergave
van de epifanie in taal, immers het medium waarmee die betekenissen gerealiseerd
zouden moeten worden, problematisch: ‘Een schrijver die de raadselachtigheid van
de hem overkomen ervaring (of van de in de tekst-in-wording nog af te ronden
ervaring) wil overdragen op zijn lezer, zal een beroep moeten doen op de
84
mogelijkheden van de taal tot meerduidigheid, ambivalentie en suggestiviteit.’ In
dit verband wordt in de literatuur over de moderne epifanie ook wel gesproken van
een ‘sprong weg uit het discursieve’: ‘Wil de lezer die sprong ook kunnen maken,
dan zal dat moeten via een in de tekst gegeven fragmentatie, die de gangbare
grammaticale of logische organisatie doorbreekt om de psychologische organisatie
85
van de tekst te versterken.’
Met het transponeren van Mertens' identiteit in het Andere wordt een dergelijke
sprong uit het discursieve gerealiseerd. Daarin manifesteert zich echter nog geen
‘nieuwe vastheid’, een ten opzichte van het conventionele oppositioneel, nieuw
discours. De andersoortige narrativiteit die in Willem Mertens' levensspiegel opduikt
kan daarom beter benaderd worden als beweging naar een autonomer discoursieve
ruimte die kenmerkend is voor de literatuur die als ‘modern’ waargenomen wordt:
‘De ongrijpbaarheid van de epifanische ervaring leidt tot een tekstvorming waarin
de organisatie van de tekst probeert op te vangen en over te nemen wat de dichter
86
niet meer zèlf kan zeggen omdat het voorbij zijn mogelijkheden ligt.’ Van Halsema
noemt in dit verband de sensitivistische Gorter, Nijhoff en Lucebert. Willem Mertens'
levensspiegel is binnen dit verband te lezen ook vruchtbaar te lezen, vruchtbaarder
dan als naturalistische laatbloeier of directe maatschappijkritiek. Natuurlijk moet
daarbij opgemerkt worden dat deze tekstvorming zich pas ten volle in de slotscène
manifesteert, maar die is te beschouwen als maximalisatie van narratieve processen
die, zoals duidelijk geworden is, in de gehele roman waargenomen kunnen worden:
in de slotscène is de overkoepelende, corrigerende vertelinstantie verdwenen, die
al vanaf het begin van de roman aan het schemeren is.
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Daarmee is echter niet gezegd dat Willem Mertens' levensspiegel geen morele
implicaties heeft. Dat de betekenis van Mertens' verdwijning in het Andere alleen
in het negatieve geduid kan worden, maar desalniettemin een kritisch element kent,
werd al opgemerkt door Frans Coenen. Coenen stelde in zijn recensie van Willem
Mertens' levensspiegel dat in Van Oudshoorns protagonist ‘smartelijk en ontzettend
voelbaar gemaakt wordt’ dat het subject, de mens, die zich in zijn verhouding tot de
objecten definieert ‘[...] maar een betrekkelijk instituut, een gesteldheid, betrekkelijk
in den angstig letterlijken zin van het woord [is]. Hij heeft de dingen en menschen,
gedachten en gevoelens rondom noodig, zal hij zichzelven bewust worden en hij
heeft hen bovendien in ongeveer gelijkblijvende, of tenminste regelmatig
87
veranderende verhoudingen noodig.’ Dat het subject in de moderne epifanie,
waarin deze verhoudingen gedestabiliseerd worden, buiten de grenzen van zijn
identiteit treedt, is een hoogst subversieve voorstelling: ‘De buitenwereld kan zich
dergelijke... principieele frontveranderingen dan ook niet laten welgevallen. Er zou
te veel verwarring door ontstaan en wie men eenmaal is moet men blijven, al is er
ook evenveel reden en zelfs meer wenschlijkheid een ander te zijn. Houdt men
desondanks en vooral: houdt men consequent vol van het oude Ik niet meer te
weten, dan wordt dat, zuiver om practische redenen, waanzin genoemd en verwijdert
men zulk een induvidu [sic], ook al omdat het voorbeeld aanstekelijk werkt, liever
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uit de samenleving.’
Willem Mertens' levensspiegel is echter geen ‘medisch rapport’, maar een
‘kunstwerk’, waarin weliswaar een ‘[...] ongetwijfeld ook pathologisch geval werd
89
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behandeld’ dat echter functioneert als ‘[...] ken-teeken van het geheel [...].’ In de
‘principieele frontveranderingen’ die Coenen hier door ‘de buitenwereld’ om ‘zuiver
practische redenen’ als pathologie laat torpederen, is de genoemde epifanische
sprong uit het discours te herkennen. Het is niet toevallig dat Coenen diezelfde
sprong in het sensitivistische werk van Van Deyssel herkende en daarover in Studiën
91
van de Tachtiger Beweging als breuk met de ‘gemeenverstaanbaarheid’ sprak. Bij
gebrek aan ‘nieuwe vastheid’ kan deze breuk niet als realisatie van een oppositioneel
discours beschouwd worden, maar draagt als negatie van het conventionele discours
92
- Coenen spreekt van ‘roofbouw’ op de taal - wel een kritisch element in zich.
Mertens aporische zweving naar het Andere is een discoursieve, maar niet zonder
betekenis.
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Eindnoten:
1 Dit artikel is een bewerking van de doctoraalscriptie waarmee ik eind 2004 afstudeerde aan de
opleiding Nederlandse taal en cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onder begeleiding
van Prof. Dr. J.D.F. van Halsema. De uiteindelijke vorm kreeg het in het kader van een door de
Daimler-Benz Stiftung gefinancierd promotieonderzoek naar het fenomeen ‘epifanie’ in de
Nederlandse en Duitse literatuur rond 1900, dat plaatsvindt aan de Freie Universität Berlin, onder
begeleiding van Prof. Dr. J.W.H. Konst.
2 VW II, p. 122-123.
3 Zie bijvoorbeeld het lemma ‘J. van Oudshoorn in het Oosthoek lexicon Nederlandse en Vlaamse
literatuur, p. 253.
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4 Dupuis 2000, p. 4.
5 Dupuis 1983, p. 162. Wat er met ‘verzinnelijkte subjectiviteit’ wordt bedoeld komt nog uitgebreid
aan de orde.
6 Ik kom hier aan het eind van dit betoog op terug.
7 Anbeek 1999, p. 49-52.
8 In Anbeeks behandeling van de poetica van Zola is dit het wezenlijke punt (zie Anbeek 1999,
p. 42-43) en in zijn behandeling van de kenmerken van het Nederlandse naturalisme laat hij
‘objectiviteit’ als één van de belangrijkste naar voren komen. (Idem, p. 51)
9 Het gaat hier dan ook met name om de poëticale theorie, in het bijzonder van die van Émile
Zola, niet om wat hij of andere als naturalistisch beschouwde literaten daadwerkelijk schreven.
Anbeek merkt hierover op: ‘Als een echte positivist moet de romanschrijver, net als de
wetenschapsman, zoeken naar de wetmatigheden die het menselijk bestaan beheersen. Zola
moet toegeven dat het “nog” niet mogelijk is scherpe wetten te formuleren, maar het is toch wel
duidelijk dat erfelijkheid en milieu voor een belangrijk deel de mens bepalen. [...] Maar de manier
waarop Zola zijn theorieën in de praktijk bracht, laat enkele verrassingen zien. Zoals vrijwel alle
auteurs die een bepaalde doctrine naar voren brengen, blijkt ook Zola bepaald niet recht in de
leer, gelukkig.’ Anbeek 1999, p. 43.
10 Dierick 1997, p. 34: ‘For one thing, van Oudshoorn works illustrates a continuation of the naturalist
belief in determinism.’
11 Anbeek 1999, p. 50.
12 VW II, p. 69.
13 VW II, p. 69-70.
14 Coster 1970, p. 58-59.: ‘Wij zien [...] het bijzondere geval, het ziektegeval, veeleer dan de
algemeen menselijke strijd die aan het ziektegeval is voorafgegaan.’
15 VW II, p. 36.
16 De Moor 1979, p. 60.
17 VW II, p. 23.
18 VW II, p. 23.
19 Zie vnl. De Moor 1979, p. 39 e.v. Overigens is deze voorstelling bepalend voor De Moors gehele
visie op het oeuvre van Van Oudshoorn. Zo merkt hij met betrekking tot Een wordende op:
‘Telkens lijkt Van Oudshoorn het te willen zeggen: Ouders, laat Uw kinderen toch niet alleen
aantobben met deze sexualiteit, zodat ze niet onwetend zijn, niets behoeven te misdrijven, niet
die verschrikking kennen.’ (De Moor 1982, p. 581, cursiveringen overgenomen uit origineel.)
20 VW II, p. 43-44. Zie voor De Moors interpretatie van Willem Mertens' levensspiegel o.a. De Moor
1979, waarin hij stelt dat er aan het werk een sterk moralistische bedoeling ten grondslag lag
(De Moor 1979, p. 39).
21 VW II, p. 122.
22 Van Halsema 2006, p. 105.
23 Van Halsema 2006, p. 35.
24 Zie onder meer Kemperink 1988, p. 86, waar ze sensatie omschrijft als ‘[...] een bijzondere
gewaarwording die het de belever ervan mogelijk maakt op de wijze van een zintuigelijke
waarneming een glimp van het goddelijke (onzienlijke) op te vangen’
25 Van Halsema 2006, p. 82.
26 Van Halsema 2006, p. 68.
27 Van Halsema 2006, p. 68.
28 Van Halsema 2006, p. 43.
29 Van Halsema 2006, p. 40.
30 Zie Historisches Wörterbuch der Philosophie, artikel ‘Aporie’.
31 Het zal duidelijk zijn dat de termen ‘aporie’ en ‘epifanie’ functioneren als twee kanten van dezelfde
medaille beschouwd kunnen worden: omdat in de voorstelling van Mertens' verleden vooral de
angstaanjagende leegte gearticuleerd wordt die met het wegvallen van de ‘algemeene waarheden’
dreigt, is hier gekozen voor het begrip ‘aporie’, waarmee de negativiteit van de epifanie sterker
naar voren komt. Dat zich echter in de epifanie altijd zowel een bevrijding als een vernietiging
manifesteert (en een epifanie dus altijd ook een aporie is, en omgekeerd) zal verderop duidelijk
worden.
32 VW II, p. 23.
33 VW II, p. 44.
34 VW II, p. 92.
35 De Moor 1979, p. 71.
36 VW II, p. 42.
37 VW II, p. 48.
38 VW II, p. 32.
39 VW II, p. 44.
40 VW II, p. 44.
41 VW II, p. 117.
42 Marres 1988, p. 58.
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VW II, p. 64.
VW II, p. 108. Cursiveringen overgenomen uit origineel.
VW II, p. 108.
VW II, p. 19.
VW II, p. 20.
Dupuis 1983, p. 176.
Kemperink 1988, p. 346 e.v. Van dit onderzoek heb ik zeer dankbaar gebruik gemaakt. Dat ik
me op een aantal punten niet in Kemperinks interpretatie van Willem Mertens' levensspiegel
kan vinden, heeft dan ook niets de kwaliteit van haar onderzoek te maken, maar met het gegeven
dat ik anders tegen de door haar naar boven gehaalde verbanden aankijk.
Ik zal me in deze beschouwing noodgedwongen tot de intertekstuele verbindingen tussen Willem
Mertens' levensspiegel en Van Deyssel beperken, hoewel er tenminste ook reminiscenties aan
het werk van Gorter in Van Oudshoorns oeuvre herkend kunnen worden. Enno Endt heeft er in
zijn verantwoording van zijn editie van Verzen (p. 206) al op gewezen dat Van Oudshoorn in
Bezwaarlijk verblijf de versregel ‘Laat ik nu denken hoe dat alles was’ citeert (VW I, p. 453).
Dezelfde regel wordt geciteerd in Laatste dagen (VW I, p. 296). Niet toevallig wordt juist dit
gedicht door Van Halsema aangehaald als kroongetuige van een articulatie van een epifanie.
(Zie Van Halsema 2006, p. 90-91). Andere, minder letterlijke verbinding zijn in Het onuitsprekelijke
en Nachtgeest aan te treffen.
Van Halsema behandelt in dit verband Een liefde, Menschen en bergen en Het leven van Frank
Rozelaar.
Van Halsema 2006, p. 69.
Van Deyssel, A. Aletrino, p. 186.
Van Halsema 2006, p. 64.
Voor een zeer nauwgezette beschrijving van het biografische aspect van de verbinding tussen
Van Deyssel en Van Oudshoorn, of beter gezegd: tussen Karel Alberdingk Thijm en J.K. Feijlbrief,
zie Prick 1976.
VW II, p. 108. Cursiveringen overgenomen uit origineel.
Kemperkink 1988, p. 358.
Van Deyssel, Over Louis Couperus, p. 307. Eerste cursivering in origineel, tweede cursivering
van mij.
Kemperink 1988, p. 358.
VW II, p. 89.
VW II, p. 89
Van Halsema 2006, p. 67.
VW II, p. 89.
Van Deyssel, Apokalyps, p. 259. Mijn cursiveringen.
Idem, p. 262.
Van Deyssel, Marcellus Emants, van Zola tot Maeterlick, p. 286.
Van Halsema 2006, p. 42 en p. 50.
Kemperink 1988, p. 350.
Kemperink 1988, p. 350.
VW II, p. 65.
Kemperink 1988, p. 350.
VW II, p. 19.
Kemperink, 1988, p. 358.
VW II, p. 65.
VW II, p. 108.
De Moor 1977, p. 65.
Kemperink 1988, p. 357.
Dupuis 2000, p. 11.
Dupuis 1983, p. 167.
Dupuis noemt met name het surrealisme (zie Dupuis 1983 p. 178), maar ook iemand als Kafka
(Dupuis 1983, p. 162).
Dupuis 1983, p. 179.
Dupuis 2000, p. 7.
Dupuis' uiteindelijke psychoanalytische duiding van Willem Mertens' levensspiegel moet echter
in vergelijking met de interpretaties van Frans Hiddema (zie Hiddema 1981) en vooral Huug
Kaleis (Kaleis 1981) bescheiden worden genoemd.
Van Halsema 2006, p. 37.
Van Halsema 2006, p. 37. Van Halsema verwijst hier op zijn beurt naar literatuur van Langbaum
(zie Langbaum, ‘The Epiphanic Mode [...]’, in Tigges, W. [ed.], Moments of Moment; Aspects of
the Literary Epiphany, Amsterdam-Atlanta 1999.) en Nichols (zie Nichols, Ashton, The Poetics
of Epiphany. Nineteenth-Century Origins of the Modern Literary Moment. Tuscaloosa and London
1987.)
Van Halsema 2006, p. 129-130.
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Coenen 1914. Cursiveringen overgenomen uit origineel.
Coenen 1914. Cursiveringen overgenomen uit origineel.
Coenen 1914. Mijn cursiveringen.
Coenen 1914.
Coenen 1924, p. 83.
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Walewein en God
Over de theologische achtergronden van een Arturverhaal
Johan H. Winkelman
Inleiding
De Roman van Walewein, die rond het midden van de 13e eeuw door de Vlaamse
auteurs Penninc en Pieter Vostaert werd geschreven, heeft over wetenschappelijke
belangstellling nooit te klagen gehad. Het onderzoek was vooral geïnteresseerd in
het hoofse karakter van de Walewein-figuur. Janssens zag in Walewein de
voorbeeldige representant van de Arturwereld, terwijl de ridders van de tafelronde
voor hem ‘op exemplarische wijze de hele hoofse gemeenschap’ vertegenwoordigden
(1985, 28). Niet alleen in de Nederlandstalige maar ook in het Engelstalige onderzoek
zijn de loftuitingen voor Walewein niet van de lucht. Volgens Kelly (1999, 34) is de
held, ‘marked for success’, gekleed ‘in the mantle of unique excellence’, kortom, hij
is ‘the best knight’. Er bestaan echter ook analyses die in een wat genuanceerdere
opvatting resulteren. Lacy stelt bijvoorbeeld vast dat Walewein, die ondanks dat hij
in vele scènes een niet te ontkennen hoofse voorbeeldigheid aan de dag legt nog
‘enough imperfections’ vertoont, zoals ‘occasional fears’ en ‘rare vulnerable moments
in combats’ (Lacy 1999, 48). Er was voor Janssens een duidelijke reden aan te
wijzen waarom Walewein in de Dietse roman de trekken van een superheld
vertoonde. Hij beschouwde de superlativistische beschrijving van Walewein als een
bewuste reactie op de Franse Gauvain, die in de (post)klassieke Franse Arturtraditie
niet zelden negatief werd uitgebeeld. Wie de Roman van Walewein met een
intertekstueel getinte bril wenst te lezen ziet in de Dietse held een ‘rehabilitated
Gauvain’ (Walters 1999, 197). Het hier in het kort geschetste onderzoek heeft voor
de interpretatie van de Roman van Walewein opmerkelijke resulaten geboekt. Men
slaagde er in de Vlaamse roman binnen het spectrum van de Westeuropese, met
name Franse Arturepiek nauwkeuriger te situeren. Besamusca verfijnde de
observaties. Hij vergeleek drie objecten uit de Walewein-roman met hun
‘equivalenten’ uit de Franse Artur- en Graaltraditie: het schaakspel met de Graal uit
de Queste, de beschermende zetel met de gevaarlijke zetel uit de Lancelot-Graal,
het zwaard met de twee
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ringen met het wonderzwaard van de Graalridder Galaäd. Het Middelnederlandse
publiek zou, zo luidt zijn mening, op deze wijze worden uitgenodigd drie profane
objecten met drie religieuze te vergelijken. Hij meende te mogen concluderen dat
de twee ideale ridders bewust naast elkaar worden geplaatst, ieder in hun specifieke
hoedanigheid. Galaäd, de graalridder, vormt voor hem het boegbeeld van het
‘religieuze ridderschap’, Walewein, de schaakspelridder, daarentegen het toonbeeld
van het ‘hoofse ridderschap’ (Besamusca 1993, 56). Het doel van de
Walewein-auteur(s) zou niet alleen geweest zijn het negatieve Gauvain-beeld, dat
ons in de (post) klassieke Arturtraditie uit de Romania tegemoet treedt, door de
positieve profilering van ‘hun’ Dietse Walewein ongedaan te maken. Besamusca
gaat nog verder: ‘In Walewein, the destructive influence of religious chivalry on the
Arturian world is resented. Secular chivalry, personified by Walewein, is restored to
its old glory in the Middle Dutch romance’ (Besamusca 2000, 216) Besamusca heeft
overigens het hier gemaakte strenge onderscheid tussen wereldlijk en religieus
ridderschap zelf al eerder gerelativeerd: ‘Bij nader toezien is de tegenstelling slechts
schijn [...]’. Walewein handelt ‘onder protectie van God en wordt [...] als christenridder
gepresenteerd’ (1993, 177-178). Alleen al het feit dat het seculiere ridderschap
geheel verankerd is in de christelijk-feodale maatschappijstructuur van de
Middeleeuwen (te denken valt bijvoorbeeld aan de rol van de geestelijkheid bij de
ridderwijding, het religieuze ridderbegrip militia Christi, etc.) doet ons aan de
bruikbaarheid van een begrippenscheiding (wereldlijk versus religieus ridderschap)
twijfelen. Onderzoek naar de invloed van het christelijk-religieuze denken op het
zich in de Walewein-roman ontrollende verhaal lijkt ons voor de interpretatie uitermate
relevant. Enig voorwerk is reeds verricht, met name in het Engelstalige
Walewein-onderzoek. Lacy wees recentelijk op de episode uit de roman waarin de
stervensbegeleiding van de Rode Ridder door Walewein wordt gethematiseerd:
‘Throughout this section, the author allies martial efforts with religious concerns, [...]
conferring upon the text an almost hagiographic character, though without displacing
traditional chivalric themes’ (1999, 51). (Vgl. auch Walters 1999, 202: ‘Walewein's
piety at times attains a hagiographic charakter’). Zijn gehele optreden, met name
zijn raad aan de stervende booswicht om Maria, de Moeder Gods, om genade te
bidden, is voor Lacy ‘illustrative of his new persona’. Hij meent te kunnen vaststellen
dat Walewein zich niet alleen profileert als een wereldlijke ridder maar daarnaast
evolueert tot een religieuze held.
In het navolgende onderzoek analyseren we vanuit een theologische invalshoek
de Walewein-roman in een poging de christelijke achtergronden van waaruit het
verhaal (o.a.) begrepen dient te worden, nader te bepalen. Onze aandacht gaat
daarbij in het bijzonder uit naar de rol die Walewein binnen het verhaalgebeuren
speelt. We kiezen ervoor het werk zélf bij de interpretatie centraal te stellen. De
Middelnederlandse citaten en de versnummers zijn afkomstig uit de Walewein-editie
van Van Es (1957); waar ons dit nodig leek, is een vertaling toegevoegd.
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Appropriatioleer
Penninc, de auteur die de roman concipieerde, maar de voltooiing ervan voor een
kwart aan Pieter Vostaert moest overlaten, heeft in zijn proloog het gewenste
receptieperspectief van waaruit het publiek zijn werk dient te beschouwen, nader
bepaald. De proloog van de Walewein-roman bestaat namelijk voor het grootste
deel uit een gebed (v. 8-22) dat Penninc in de mond wordt gelegd. De auteur wendt
zich tot de engelen van de hemelse troon met de bede om hem de Goddelijke gaven
te verlenen die hij voor het schrijven van zijn boek nodig heeft. Ter structurering van
het gebed gebruikt de theologisch onderlegde auteur de zogeheten appropriatio-leer,
die aan de drie goddelijke Personen van de Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest, bepaalde kenmerkende eigenschappen toekent. God de Heilige
Geest verleent goedheid en verstand (geest), God de Zoon verleent de wijsheid,
en God de Vader verleent de kracht. Ter structurering van het prolooggebed verwerkt
Penninc op speelse wijze deze kernbegrippen uit de appropriatio-leer (Winkelman
1985, 97-109). Bovenal gaat het hem in het gebed om de verwoording van de
traditionele bede om inspiratie, zodat de goddelijke Personen, met name de Heilige
Geest, in zijn menselijke geest werkzaam zijn. Zo kan er een dichtwerk ontstaan,
waarin de toehoorders doghet [...] moeten marken (v. 12). Dat het in de Walewein
niet alleen zou gaan om hoofse deugdzaamheid, maar eveneens om moraal-ethische
aanwijzingen, om een zedenles, is, gezien de religieuze context, op voorhand niet
uit te sluiten. Duidelijk is dat Penninc, diene maecte (‘die het boek maakte’, v. 23),
zijn kunde en talent afleidt van de grote Maker, de drievuldige God, die in hem
werkzaam moge zijn.
In de romantekst blijft het christelijke concept van de drie goddelijke Personen
steeds aanwezig. God wordt, meestal in de Persoon van de Zoon, door de
romanfiguur in gebed aangeroepen wanneer hij zich in een noodsituatie bevindt.
Als bijvoorbeeld de vervaarlijke drakenberg Walewein de weg verspert, wendt hij
zich voor hulp tot Jezus, en noemt Hem God, het Kind van de Heilige Maagd Maria
(v. 248). Van Hem verwacht Walewein een oplossing. Maar niet alleen als Kind van
Maria, ook als Kind Gods, of juister geformuleerd, als Zoon van God de Vader, wordt
Jezus aangeduid, bijvoorbeeld door koning Wonder, die God en zijn Kind (v. 1004
vlg.: Dies si God ghebenedijt [...] ende zijn kint) dankt voor Waleweins genezing in
het wonderbed. In de duisternis van de drakenberg knielt Walewein in gebed neer
en smeekt God om hulp, die dor ons staerf/ Ende om ons coret die bitter doot (v.
292 vlg.: ‘die om onzentwille heenging en de bittere dood stierf’). Christus, vertrouwd
met dood en doodsnood, wordt als Helper in nood aangezocht. De Zoon Gods, die
dor ons bittre wonden [ontfinc] (v. 3951: ‘om onzentwille bittere wonden ontving’),
wordt door Walewein als lijdende Mens aangesproken in de episode van de Rode
Ridder, met name in zijn kwaliteit van Verlosser. De mishandelde jonkvrouw bidt
voor haar kwelgeest, de moordenaar van haar broer: God, die de bittere dood stierf,
moge, net als zij, hem zijn zonden vergeven (v. 4064 vlg.). Tijdens de lekenbiecht
spreekt
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Walewein, in zijn rol van lekenpriester, de stervende misdadiger toe het ‘sacrament’
tot zich te nemen, hetgeen God en Zijn Moeder (v. 4101) welgevallig zal zijn. Als
Roges' tante ten opzichte van de boze stiefmoeder, die Roges betoverde en in een
vos veranderde, een tegenvloek uitspreekt, verwijst zij naar het aangerichte leed
en beroept zich vervolgens, om haar woorden kracht bij te zetten, op God die zich
liet kruisigen en Heer is van de hemelse troon (v. 5726 vlg.). Vrij talrijk zijn de
toespelingen in de tekst op God de Schepper, bijvoorbeeld in de tot formule
afgezwakte aanduiding God die mi gheboot (v. 478, v. 1219 etc.), in de betekenis:
die mij het leven schonk. Zeer waarschijnlijk wordt hier aan God de Vader gedacht,
de potentia in de Drieëenheid. In de uitdrukking creature die God gheboot (v. 4780:
‘schepsel dat God het leven gaf’), wordt de wending verduidelijkt. Opvallend weinig
wordt in de tekst direct naar de derde Persoon van de Drieëenheid, de Heilige Geest,
verwezen (uitzonderlijk v. 8478: Bi den helegen gheeste). Waar het in de
Walewein-tekst mogelijk is om in de godsaanduiding een Persoon van de Heilige
Drievuldigheid te onderscheiden, valt op dat het merendeel van de (beperkte)
voorbeelden Christus noemt. Men zou derhalve voorzichtig van een christocentrische
theologieopvatting in de Walewein-roman kunnen spreken. (Vgl. voor
christocentrisme Janssens [z.j], 162-165). Overigens is het van belang vast te stellen
dat niet zelden in de theologische geschriften (met name in de volkstaal), en mogelijk
ook in de Walewein-roman, de strenge scheiding tussen de specifieke eigenschappen
die aan de drie goddelijke Personen werden toegeschreven vervaagde.

Transformatiewonder
Er is een detail in de proloog van de Walewein-roman dat in religieus verband onze
aandacht trekt. De dichter spreekt over een wonder dat Christus verricht zou hebben:
Hij maakte vanden stene [...] broot (v. 15). Dit transformatiewonder werd volgens
de proloogtekst verricht door God die om onzentwille geboren werd (v. 14). Opvallend
is dat het transformatiewonder in een adem genoemd wordt met een ander wonder,
het incarnatiewonder. God werd door de geboorte van Jezus-Christus mens, en
dus medemens. En dit nadrukkelijk ‘om onzentwille’, tot 's mensenheil. De wonderlijke
transformatie van steen in brood die hier aan Christus wordt toegeschreven, vindt
in de Bijbel overigens geen vermelding. We nemen aan dat Penninc bijbelse
beeldspraak varieerde en aan de verzoeking in de woestijn heeft gedacht (Mattheus
4,3: ‘Indien gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden’) toen hij de
verzen opschreef. De betekenis is duidelijk. Penninc brengt het broodwonder in
verband met de door hem toegepaste bewerkingsmethode. Op deze wijze treedt
hij met Christus in een ‘typologische’ relatie. De door de dichter gevonden, voor het
Dietse publiek ontoegankelijke materie wordt door hem omgewerkt tot een genietbaar
dichtwerk (Winkelman 1985, 102-104). Daartoe smeekt Penninc God de Zoon:
Verlene mi die wijsheit so groot (v. 16), om dit transformatiewonder te kunnen verrich-
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ten. Dat deze aanwijzing - net als de in het verhaal verwerkte bronvermeldingen vermoedelijk niet naar een Franse bron verwijst, maar als een fictionele
bronaanduiding moet worden aangemerkt, is hier niet relevant. Het gaat ons om de
intentie van de auteur, zijn dichtwerk in een christelijk perspectief te plaatsen, dat
hij als brood, met alle sacraal-eucharistische connotaties van dit begrip, aan zijn
publiek wenst aan te bieden. Walters ziet verband tussen het broodwonder in de
Walewein-roman en een andere wonderbaarlijke spijziging uit de bijbel. Zij herinnert
aan de wonderbaarlijke vermeerdering van de vijf broden en de twee vissen, zoals
in Mattheus 14, 19 wordt beschreven. Zij is verder van mening dat de
Middelnederlandse auteur zichzelf presenteert ‘as a Christ-like figure’. Deze
auteursintentie heeft volgens Walters consequenties voor het verhaal zelf. Met de
broodmetafoor plaatst de dichter het verhaal, in het bijzonder de ‘chivalric actions
in the service of a Christian god. Walewein's charitable acts provide a model for
imitation’ (1999, 206 vlg.). We stellen vast dat ook Walters in de Walewein-figuur
niet uitsluitend het toonbeeld van het hoofs-werelds ridderschap ziet, maar hem
evenzeer als een miles Dei beschouwt die in een bijzondere relatie tot God staat.
Met de verwijzing naar het broodwonder sluit Penninc aan bij een theologisch
vraagstuk dat in die tijd de belangstelling trok. Tijdens het 4e Lateraanse Concilie
van 1215 werd de leerstelling van hét broodwonder, de transsubstantiatie van het
brood in het lichaam van Christus, plechtig afgekondigd (Dinzelbacher 2003, 94).
Dit leidde tot een toenemende belangstelling voor de meest wonderlijke
transsubstantiaties. De Walewein-roman geeft hiervoor een voorbeeld tijdens de
zogeheten ‘lekenbiecht’. Walewein treedt als lekenpriester op en neemt de Rode
Ridder de biecht af. (Vgl. vooral Jongen 2000, 45-58). Maar het heilige brood, de
hostie, ontbreekt op het gevechtsterrein. Er vindt daarom een opvallend
vervangingsritueel plaats. Vanonder zijn rechter voet neemt Walewein aarde weg
en nodigt de stervende ridder uit de mond te openen, waarop hij hem in Gods naam
(v. 4099) de sacramenten der stervenden toedient. Aarde transformeert zich in de
heiligende hand van Walewein tot Ons Heer. Dat tijdens deze symbolische communie
ter vervanging van de heilige hostie een handvol aarde (ook stof, of drie grashalmen,
zouden in aanmerking komen) werd gebruikt, blijkt, hoewel door de kerkelijke
autoriteit als ondogmatisch bestreden, in de middeleeuwse geloofstraditie vrij
gangbaar (Draak 1936, 170-173). Transformaties vormen in de Walewein-roman
een geliefd thema: een jongeman wordt omgetoverd tot een vos, men transformeert
een vrouw in een pad, zwarte vogels veranderen in witte, water wordt vuur, en... de
wereldlijke Arturridder Walewein ontwikkelt zich tot een religieuze held (Lacy 1999,
52).

God in de hoofse wereld
De hoofse wereld van de Walewein-roman is doordesemd van middeleeuws religieus
denken. Met name de korte formule ‘God weet’ is in het hoofse discours geliefd.
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De spreker wil met de formule de eigen woorden kracht bijzetten en God tot getuige
maken van de waarheid van het gesprokene. Deze oorspronkelijke betekenis heeft
overigens in de hoofse conversatie inflatie ondergaan. De woorden zijn vervaagd
tot een veel gebruikte bekrachtigingsformule met de gevoelswaarde van het huidige
‘wis en waarachtig’. Bovendien blijkt de wending met voorliefde door de auteur in
rijmpositie te worden gebruikt, wat ook al op betekenisverzwakking zou kunnen
duiden. Drie voorbeelden uit vele. Als koning Wonder vraagt of de maaltijd gereed
is, antwoordt de knaap: Nee, heer, Godweet (v. 940, in rijmpositie). Indien Walewein
het wegzwevende schaak simpelweg gevangen had, zou hem volgens Wonder veel
ellende bespaard zijn gebleven, Godweet (v. 1226, in rijmpositie). Walewein vraagt
de knaap, voordat hij Gringolet afstaat, of hij op tijd bij het tweegevecht aanwezig
zou zijn als hij over een paard beschikte. Deze antwoordt bevestigend: Ja, Ghodweit
(v. 1511, in rijmpositie). Veelvuldig komt in de Walewein-roman ook de uitroep Bi
Gode voor, ook ter bekrachting van het gesproken woord. Als de knaap op Gringolet,
Waleweins paard, aan het Arturhof verschijnt, vreest iedereen het ergste. Maar
Keie, door de koning terechtgewezen, antwoordt ironisch: Bij God, heer Koning,
van Walewein zult u eer beleven (v. 1740 vlgg.). De koning reageert met dezelfde
formule: Bij God, uw boosaardige schertsen kunnen we heel goed missen. Het lijkt
erop dat in deze dialoog krachtterm tegenover krachtterm geplaatst wordt. Soms
wordt de formule gebruikt ter bekrachtiging van een plechtige belofte. Walewein
belooft koning Wonder bi Gode (v. 1262) een (onbekende) bede te vervullen om
zodoende het schaakspel op hoofse wijze (en niet door strijd) te verwerven. De
schildknaap van koning Amadijs antwoordt op Waleweins vraag, of de knaap die
door Artur tot ridder gewijd werd op de steun van zijn verwanten kan rekenen. Het
antwoord luidt: Bij God, nee! (v. 1915 etc.), hetgeen zoveel zou kunnen betekenen
als ‘Nee, helemaal niet’. Als variant kan de formule bi onsen here (bijvoorbeeld: v.
2556) of het nog krachtigere Biden here van hemelrike (bijvoorbeeld v. 1998, v.
5616) gelden. Ook de aanroeping Biden goeden daghe (bijvoorbeeld: v. 4210, v.
4260, v. 8672), waarbij vermoedelijk niet ‘Gods gunst’ (vgl. van Es) wordt bedoeld,
maar naar de Goede Dag bij uitstek, Goede Vrijdag (Jezus' sterfdag) wordt verwezen.
De mogelijkheden zijn legio. Men kan zijn woorden kracht bij zetten door te verwijzen
naar de Gods liefde (v. 2568 etc.), naar onze Lieve Vrouwe (v. 3378), naar het geloof
(v. 3059: bi mire wet), etc. Daarnaast wordt de bekende uitdrukking ‘zo [waar] God
helpe’ veelvuldig gebezigd (v. 947, v. 1156, v. 1587, v 2810, v. 4676, etc.). Ook de
term ‘in Gods naam’ (v. 4579, v. 7408, v. 7781), waarmee wordt aangegeven dat
iets op Goddelijk gezag plaatsvindt, hoort tot de bekrachtigingsformules.
Het hoofse begroetingsceremonieel is doorspekt met hoofs-religieuze formules,
zoals uit een voorbeeld, de analyse van Waleweins ontvangst bij koning Amoraen,
moge blijken. Onze held rijdt de poort van het kasteel van Amoraen binnen in de
hoop dat God selve moete mi bewaren (v. 2952: ‘God zelf moge mij beschermen’).
Als hij naar binnen gereden is spreekt hij de bede uit dat God hem zal toestaan
zonder schande en verdriet terug te rijden (v. 2962). Door deze bede hoopt hij zijn
terug-
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tocht veilig te stellen, je weet maar nooit. Walewein is daarna getuige van een hoofs
schouwspel dat zich op het plein afspeelt: er wordt geschaakt, tric-trac gespeeld,
met de bal geslagen en met de steen geworpen. Hij wordt hoofs begroet door twee
knapen met de woorden: God van hemelrike/ Die gheve jou al dat ghi begaert! (v.
2980 vlg.). Zij verzoeken Walewein beleefd zijn paard aan hen af te geven. Daarna
volgt de zegenswens: Moge God u een gunstig lot bescheiden (v. 2984). Walewein
laat in zijn reactie zich niet onbetuigd: Dat jou God moete eren/ Soete knape!) (v.
3010). Als Walewein gehoord heeft hoe het kasteel heet (Ravensteen), vraagt hij
hoffelijk wie de bezitter is. Hij spreekt de knaap daarbij aan met de woorden: Vriend,
moge God u liefhebben (v. 3018). Als Walewein heeft vernomen dat hier koning
Amoraen, de eigenaar van het wonderzwaard woont, antwoordt hij uiterst verheugd:
Dat God u eer geve, lieve jongeling (v. 3025 vlg.). Als de jongeman Walewein
uitgelegd heeft wie koning Amoraen is verklaart hij zich bereid, als Walewein daartoe
gebiedt, hem daarheen te leiden. Walewein stemt in, en hij voegt eraan toe: Dat
God u eer moge geven! (v. 3037). Het valt op dat de hogere in rang, de ridder
Walewein, tegenover de knaap zich uiterst beleefd opstelt. Niet verwonderlijk: niet
alleen beantwoordt hij de vriendelijke begroeting, maar hij moet ook informatie los
krijgen, wat zeer wel lukt. Als koning Amoraen daarna Walewein opmerkt staat hij
op en onthaalt de aangekomene gastvrij. Hij kent Walewein en noemt hem bij zijn
naam. Hij roept uit: Mij is grote eer ten deel gevallen, God zij daarvoor geprezen (v.
3048 vlg.). Dat Walewein naar zijn hof gekomen is: Daarvoor zij God gedankt (v.
3051). Wie mocht menen dat het bij dit soort begroetingen gaat om beleefde, maar
holle frasen, vergist zich. Bumke merkt op, dat het in wezen gaat om een ‘feierliche
Handlung von rechtlicher Bedeutung’ (1986, 299). De groet kan door de gast als
een vredesteken worden opgevat, als een feodaal huldeblijk. Na de loftuitingen van
Amoraen reageert Walewein met de vriendelijke woorden: God moge u belonen,
heer (v. 3056). Daarna houden de hoofse plichtplegingen voorlopig op, en gaan de
heren hand in hand (lichaamstaal vervangt de vriendelijke woorden) naar de
ridderzaal voor het feestelijke maal.
Een ontvangst kan ook killer aflopen. De hertog, die later het gastrecht zal
schenden, reageert op Waleweins groet niet met een wedergroet. Bars vraagt hij
zonder inleiding, wie Walewein is en wat hij zoekt. Walewein legt de situatie uit,
zonder overigens zijn naam te noemen. Daarna wil de hertog weten wie de jonge
dame is. Als hij antwoord heeft gekregen op zijn vragen zegt de hertog, zonder
verdere hoffelijkheden, dat Walewein mag blijven en mee kan eten. Omwille van
alre ridders ere/ Dor alre vrouwen ere mede (v. 8786 vlg.) - naar God wordt niet
verwezen - is de hertog bereid hen te ontvangen, waarop Walewein, hoofs als altijd,
(ironisch?) antwoordt: God moge u belonen, heer, voor uw hoofsheid (v. 8788).
Maar de hertog reageert niet op deze woorden. Hij beveelt kortaf, dat Walewein en
zijn vriendin hun handen moeten gaan wassen, alsof de hoofse ridder die aanwijzing
nodig zou hebben. Als dan later blijkt dat Walewein schuldig is aan de dood van
zijn zoon, schendt de hertog het gastrecht (vgl. Draak 1936, 183-199) door Walewein
en
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Ysabele gevangen te nemen, hoewel hij, door hen als gasten in zijn huis te ontvangen
de plicht op zich nam hen te beschermen.
In het hoofse discours worden bij het afscheid regelmatig voorbeden geuit. Men
wenst de vertrekkende Walewein toe: God ons aller Heer hoede u voor schande
(v. 147, v. 236). Artur spreekt een bede voor onderweg uit: God moge u geleiden!
(v. 229). Of er wordt bij het afscheid opgemerkt: Blijf in Gods geleide (v. 8458). Soms
wordt in een gesprek de liefde Gods over iemand afgeroepen (v. 1784, v. 3018, v.
5664), of bidt men om Gods bescherming (v. 2910). Niet altijd is de kreet om bijstand
van boven even serieus te nemen. Helpt God! (v. 956), roept Walewein ontsteld uit,
als hij bemerkt dat hij poedelnaakt in het bed van koning Wonder ligt, wat wellicht
zoveel betekent als het huidige ‘Godallemachtig’ of misschien wel ‘asjemenou’.
Veelvuldig zijn ook de aanroepingen waarin God dank betuigd wordt voor bewezen
diensten. Als Walewein tijdens het drakengevecht de dolk aan zijn zijde vindt dankt
hij God daarvoor (v. 529, v. 3888), de redding uit de omklemming van de staart van
de draak geschiedde God danc (v. 574), voor zijn bevrijding dankt hij nogmaals
Gode van hoghen rike (v. 576). Als later blijkt dat Walewein niets van het zwaard
met de twee ringen te vrezen heeft dankt hij vriendelijk God, onze Heer van het
hemelrijk (v. 3363 vlgg.).
In een roman waarin zo zeer het accent ligt op het christelijke geloof, is het
verwonderlijk, dat, hoe ver Walewein zich ook van het Arturhof verwijdert (tot in het
verre Indië toe), hij nergens op moslims stuit. De oppositie tussen christenen en
moslims, een realiteit in de 13e eeuw, wordt in de roman niet gethematiseerd, of
anders gezegd: doodgezwegen. Waleweins meedogenloze vechtwijze in Indië (en
elders) kan dus niet worden gelegitimeerd door geloofsverschil, hoewel Lacy ‘a
crusading spirit’ in de roman meent te kunnen ontdekken (1999, 51). Dat de dichter
voor bloedige details tijdens Waleweins gevechtshandelingen bij het chanson de
geste te rade ging, waar de ‘strijd tussen christenen en Saracenen’ centraal stond,
heeft onlangs Zemel aangetoond (2005, 33). Sporadisch wordt in de roman op
geloofs- en cultuurverschillen gezinspeeld. Zo vraagt Walewein aan de in een vos
veranderde mens Roges, of hij ooit werd gedoopt. Dan volgt aansluitend de vraag:
Of sidi noch een sarrasijn? (v. 5312). Hetgeen de vos ontkent. In stoffelijke vorm is
de moslimwereld een enkele keer in de Walewein-roman aanwezig. Zo geeft koning
Wonder Walewein op de terugreis naar het Arturhof een prachtige mantel van
Saraceense makelij (v. 10992). Tegen wie mag het zwaard met de twee ringen
getrokken worden? Aanvankelijk tegen iedere willekeurige tegenstander. Walewein
richt met het wonderzwaard een massaslachting in Indië aan, waar de bewoners,
zo blijkt uit allerlei uitlatingen, christenen zijn. Ook tegen de Rode Ridder, die hem
later als Dankbare Dode uit de kerker van Indië bevrijdt, hanteert hij het dodelijke
wonderzwaard. Maar later in het vertelverloop constateren we een opvallende barst
in het vertelporselein. Tijdens het gevecht met Estor, de Zwarte Ridder, merkt de
auteur plotseling op dat Walewein gezworen heeft, het zwaard nooit tegen een
christenmens te gebruiken. Dit zou betekenen dat het Walewein (plotseling) ver-
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boden is, medechristenen te doden. Dit verbod gold in de historische werkelijkheid
overigens ook voor ridders van de geestelijke ridderorde der Tempeliers (Barber
2005, 219). Schemert hier toch iets van de 13e eeuwse realiteit door?

God, Maria en de mens
God heeft in het universum van de Walewein-roman met bepaalde mensen een
bijzondere band. Tot deze uitverkorenen behoort zonder twijfel koning Artur. De
vorst resideert in Carlioen. Een kostbaar schaakspel vliegt de ridderzaal binnen,
maar verdwijnt als niemand aanstalten maakt erop te schaken. Artur wenst het
kostbare object in zijn bezit te krijgen, maar de tafelronde zwijgt. Als geen van zijn
ridders het voorwerp voor hem gaat halen zal hij er zelf, zo dreigt Artur, achteraan
gaan. Om zijn woorden kracht bij te zetten verwijst hij daarbij naar drie dingen. Hij
noemt allereerst het symbool van zijn koningsschap, zijn kroon. Daarnaast refereert
hij aan een andere Koning, die Heer van de hemelse troon (v. 90). Het verband met
deze hoge autoriteit wordt duidelijk als koning Artur (ten derde) herinnert aan het
feit dat hij alle macht van God ontvangen heeft (v. 91 vlg.). Zijn macht bezit hij van
Godswege, hij is koning bij Gods genade: ‘Herrschaft wurde im Mittelalter also als
von Gott eingesetzt verstanden’ (Althoff 1998, 60). Wereldlijk gezag werd volgens
middeleeuwse opvatting na de zondeval door God ingesteld, omdat de mens, die
aan een autoriteit zou zijn onderworpen, van het kwaad zou worden afgehouden.
De vorst werd gezien als een werktuig van God op aarde (Althoff 1998, 61), hij
diende niet alleen streng en rechtvaardig te zijn, maar ook barmhartig. Hij was
verplicht het christelijke geloof te verdedigen, de kerk te beschermen, zwakken en
armen bij te staan. Deze ethische eis aan het adres van de koning ging op het
ridderdom over en vindt een afspiegeling in de plichten die aan de ridder bij zijn
ridderwijding worden opgelegd (Althoff 1998, 64). Zo zegt koning Artur in de
Walewein-roman tegen de schildknaap, na hem het zwaard plechtig te hebben
omgegord: wees de eer indachtig, streef naar de deugdzaamheid, help weduwen
en wezen, bescherm allen die u in vreze aantreft, riskeer daarvoor uw eigen leven
(v. 1843-1853). Deze eed herhaalt zich in gevarieerde vorm als Walewein een
bekeerde misdadiger op zijn plichten wijst. Opnieuw worden de weduwen en wezen
genoemd, samen met de opdracht degenen die in vreze zijn te beschermen.
Bovendien wordt de man eraan herinnerd, Dat ghi zult eren die heligh kerke/ Ende
starken Gods ghewerke (v. 4333 vlg.).
Niet minder innig is de band tussen God en Walewein, de volle neef van Artur,
Arturs zusters zoon (v. 2793). Hij heeft met God, dat blijkt wel uit de loop van het
verhaal, een bijzondere relatie. Hier volgen enkele voorbeelden. Koning Amadijs,
die beloofd had de schildknaap in zijn rechtsstrijd te zullen beschermen, maar
werkeloos toekeek toen deze door de vijandige partij werd aangevallen, ziet hoe
Walewein te hulp snelt om de knaap bij te staan. De koning zegt bij zichzelf: Het

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

363
lijkt wel een engel die uit het hemelrijk is gekomen; God heeft hem gestuurd om de
schildknaap te helpen (v. 2254 vlgg.). De opmerking van de koning moet worden
verklaard uit het feit, dat Walewein in de strijd een bovennatuurlijke dapperheid aan
de dag legt. In dezelfde passage wordt verder vermeld dat de redding van de knaap
alleen mogelijk was door het coöperatieve ingrijpen van het Opperwezen en de
Arturridder. De auteur merkt namelijk op dat de knaap niet uit zijn benarde positie
zou zijn bevrijd Ne waer die helpe Gods ende van Waleweine (v. 2657: ‘Zonder de
hulp van God en van Walewein’). God en mens worden als reddende instanties
naast elkaar geplaatst, waarbij de ridder het uitverkoren instrument Gods wordt.
Later in dezelfde episode dankt de schildknaap, tot tranen geroerd, bij het afscheid
Walewein met de woorden: mijn leven/ Dat hebdi mi naest Gode gegheven (v. 2749
vlg.). Een opvallende dankbetuiging. De knaap merkt op dat niet alleen God de
Vader hem (bij zijn geboorte) het leven schonk, maar dat Walewein hem, door zijn
leven te redden, (voor de tweede keer) het leven gaf.
De innige relatie tussen God en Walewein blijkt ook uit de scène die het lot van
de jonkvrouw beschrijft die onverdiend door de Rode Ridder werd afgerost. In haar
nood smeekt de vrouw de Heer haar een helper te zenden die haar uit de ellende
kan verlossen. Ze noemt zo'n helper een gods vrient (v. 3714). Haar bede gaat
direct in vervulling, want Walewein, die kennelijk aan dit signalement voldoet, snelt
haar te hulp en roept de booswicht ter verantwoording. In het gevecht in Indië, als
Walewein, om tot prinses Ysabele door te dringen, talrijke verdedigers moet verslaan,
blijkt opnieuw de bijzondere band tussen God en de held. De overmacht aan vijanden
is zo groot dat Walewein nauwelijk een kans maakt. In de discussie met de wachters
wijst Walewein op God, die macht en zeggenskracht heeft over alle mensen. Op
deze krachtbron vertrouwt hij blindelings. Hij voegt de vijand dan ook toe: Ic hadde
liever hem allene/ In hulpen dan ju allen gader (v. 7052: ‘Ik zou liever hem alleen
tot hulp hebben dan jullie allemaal bij elkaar’). Het is niet onwaarschijnlijk dat
Walewein hier spreekt over God de Vader, de eerste Persoon van de heilige
Drievuldigheid, de zetel van de potentia (kracht). Vervolgens doet Walewein een
opmerkelijke uitspraak over God: ‘Hij is mijn vader, Hij zal zijn kind beslist
beschermen!’ (v. 7054 vlg.). De ridder Walewein beklemtoont dat er tussen God en
hem een Vader-kind-relatie bestaat. Walewein beschouwt zichzelf als een Godskind,
een aanduiding die volgens het MNW in die tijd met name een engel ten deel viel.
In kinderlijk vertrouwen bouwt de held steeds op God: Tijdens het gevecht rond de
burcht in Indië, in een leven bedreigende situatie, hoopt hij toch te ontkomen: Dies
willic Gode wel ghetrouwen (v. 6399: ‘dat wil ik aan God overlaten’). In het gevang
in Indië vertrouwt hij op de hulp van God, zijn toeverlaet (v. 8119). Walewein kan
dankzij zijn bijzondere relatie met God altijd op de steun van de Almachtige rekenen.
Dit blijkt ook uit de volgende scène. Walewein en de intussen (voor Amoraen)
verworven prinses Ysabele zijn bij de hertog, die op brute manier het gastrecht
schond, in de boeien geslagen en in de kerker geworpen. Het stel wordt door een
wrede cipier bewaakt, die er niet voor terugdeinst de jonge vrouw
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in het gezicht te slaan. Walewein wordt woedend. Hij pakt met beide handen zijn
ketenen en trekt ze in een immense krachtsinspanning kapot. Een sterk staaltje,
dat menselijkerwijs gesproken onmogelijk is. De auteur merkt echter op dat God op
dat moment in Walewein werkzaam was: ic waent die Gods cracht dede! (v. 9217:
‘ik geloof dat de kracht Gods dit tot stand bracht’). Dus: Waleweins kracht wordt
door Gods kracht gesterkt. De vlucht uit de kerker gelukt de twee omdat God Zijn
hulp verleende (v. 9336). Er wordt in de roman nog een ander wonder genoemd
waaruit blijkt dat Gods helpende hand Waleweins lot gunstig beïnvloedt. Zemel wijst
op het volgende natuurwonder: Als Walewein tot de vijfde poort is doorgedrongen,
gaat de maan onder (6612: Het wart so donker als een wonder): ‘Er ontstaat een
volslagen duisternis die tot heil is van Walewein en tot onheil van zijn vijanden’
(2005, 39). De vermoeide Walewein kan zich in veiligheid brengen, de verdedigers
beginnen in opperste verwarring op elkaar in te beuken. Zemel ziet in de miraculeuze
gebeurtenis een variant van het wonder uit het Chanson de Roland: Op Roelands
bede laat God de zon stilstaan, zodat Charlemagne in de gelegenheid wordt gesteld
de vluchtende Saracenen te vernietigen. Een ander voorbeeld. Als Walewein en
Ysabele per schip naar Ravensteen vluchten mislukt de achtervolging van de
boosaardige hertog. Den wind goet ter cure (v. 9502: ‘de bijzonder gunstige wind’)
waarvan de vluchtenden gebruik konden maken was op het moment dat de
vervolgers scheep wilden gaan in ‘tegenwind’ (v. 9529) veranderd, zodat de
achtervolging tot mislukken was gedoemd. De dichter gelooft dat God dit omwille
van Waleweins eer gedaan heeft (v. 9531).
De bijzondere band tussen Walewein en God zou kunnen worden verklaard tegen
de achtergrond van de voor de 12e, 13e eeuw kenmerkende vernieuwing binnen
de katholieke spiritualiteit. Dinzelbacher spreekt over ‘die Emotionalisierung der
Gottesbeziehung’ (2003, 79) in het bijzonder met de Zoon, Jezus Christus van
Nazareth (v. 3631). Aanvankelijk voltrok zich deze verandering in de relatie tot God
vooral in geestelijkheid, waarbij valt op te merken dat met name Bernhard van
Clairvaux krachtig tot de vorming van dit nieuwe Godsbeeld heeft bijgedragen. ‘Ein
in der vorhergehenden Epoche kaum bezeugter Zug zur Innerlichkeit ist [...] sicher
eine der wesentlichen Neuerungen der hochmittelalterlichen Religiösität’
(Dinzelbacher 2003, 80). Een van de gevolgen van deze neiging tot ‘verinnerlijking’
van het Goddelijke was in het midden van de 13e eeuw het ontstaan van de
geestelijk-mystieke literatuur, waarin het streven naar de eenwording van de
menselijke ziel met God, met name met de geliefde Christus, de Zoon, werd
gethematiseerd. Beroemd is in dit verband de Brabantse schrijfster en dichteres
Hadewijch, een tijdgenote van Penninc en Pieter Vostaert. Dit gegeven lijkt ons
belangrijk voor het besef omtrent het geestelijk-religieuze klimaat waarin de
Zuid-Nederlandse Walewein-roman werd geschreven. Dinzelbacher merkt verder
op dat er naar middeleeuwse opvatting twee Christusvoorstellingen naast elkaar
gangbaar zijn: Christus is niet alleen de heerser, de rechter, de sterke, maar ook
de lijdende, de mede-broeder, de liefdevolle (2003, 82). Ook in het woordgebruik
van de roman
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treden deze twee voorstellingen naast elkaar op. Naast God, onze Heer van het
hemelrijk, die over ons allen het gebod heeft (v. 3364 vlg., vgl. ook v. 378, v. 5646)
is er sprake van de ‘lieve God’. Als Walewein niet begrijpt dat in het toch heldere
water van de vuurrivier zijn schacht verbrandt, roept hij uit: God, wel lieve here (v.
5032, vgl. ook v. 7689) aan. Duidelijker nog komt de behoefte om de liefde van God
te verwerven tot uitdrukking in een wensformule waarmee men elkaar in de hoofse
wereld tegemoet treedt, meestal in de hoop iets van de ander gedaan te krijgen. Zo
zegt Walewein tegen de schildknaap van Amoraen in de hoop op informatie: God
moete jou minnen (vgl. v. 1784, v. 5764). De hoogste vorm van de Godsliefde,
waarover in de geestelijke literatuur van die tijd gesproken wordt was de mystieke
ontmoeting met God, door het aanschouwen van Zijn Aangezicht. Maar deze vorm
van Godservaring was alleen voor enkele ‘volmaakten’ (o.a. Hadewijch) weggelegd
niet voor de Arturridder Walewein. Tijdens zijn dodenwake voor de Rode Ridder
dringt Walewein diep door tot de grens van het hiernamaals. Hij hoort het Kyrie
eleison zingen en wil het wonderlijke gebeuren nader aanschouwen, maar als hij
dichterbij komt onttrekt het zich aan zijn waarneming: de schone lichten die hij overal
zag en degenen die daar zongen, verdwenen uit zijn zicht, hij wist niet waarheen.
Geen mens kan tijdens zijn leven daarheen doordringen teneinde Gods heimelijkheid
te aanschouwen waar Hij persoonlijk zijn wonderen verricht (v. 4769 vlgg.). De
meeste mensen konden slechts hopen dat de directe Godsaanschouwing na hun
dood plaats zou vinden. Zoals Pieter Vostaert, die in zijn epiloog de toehoorders
om hun voorbede bij God de Heer (v. 11190) verzoekt. Hij hoopt op grond van zijn
goede werken van boetedoening en deugdzaamheid Dat hi tansicht vul van vreuden/
Bescouwen moete in hemelrike (v. 11194 vlg.).
Van groot belang voor de middeleeuwer was de hulp die hij in benarde
levensomstandigheden van de Heilige Maagd Maria hoopte te ontvangen. Met de
belangstelling voor het aardse leven van Jezus, zijn Kindheit, groeide ook het aanzien
van de Moeder Gods, de Madonna (Dinzelbacher 2003, 82 vlgg.). De Zoon wordt
niet zelden als Maria's Kind aangeduid. Het was (weer) Bernhard van Clairvaux die
de theologie ‘rond de Middelares tussen God en de mensen, [...] vooral de affectieve
Mariadevotie nieuwe impulsen heeft geschonken’ (Janssens [z.j], 164). Haar nauwe
liefdesband met de Zoon maakte, dat men in haar de ideale voorbidster ging zien
die haar moederlijk hoedanigheid aanwendde om de Zielerechter gunstig te
beïnvloeden. In de Walewein-roman wordt vooral in moeilijke levenssituaties haar
steun gezocht. De verteller smeekt tijdens Waleweins schermutselingen in de
drakenberg: Nu moetene Onse Vrouwe bewaren (v. 384!: ‘Nu moge Onze Vrouwe
hem beschermen’). Walewein zoekt in zijn gevecht met de Rode Ridder haar hulp.
Hij spreekt haar aan in haar heiligheid: Sinte Maria, help mij, Vrouwe (v. 4194 vlg.).
Als Walewein een tegenstander het hoofd afslaat, zodat het in het rond vliegt, prijst
en dankt hij Maria die altijd de waarheid sprak: Maria, die noit ne looch/ Nu moetijs
hebben lof ende da[nc]! (v. 4268). Als Walewein voor de scheermesbrug staat, die
over de vuurrivier is gespannen, roept hij Maria in haar schoonheid aan, die een
afspiegeling van haar
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goedheid vormt: Maria, schone Vrouwe (v. 4964). Maar ook volstaat het simpele
Vrouwe, om Maria aan te duiden (v. 3378: bi onser vrouwen, etc.). Bij het zien van
de levensgevaarlijke scheermesdunne brug, slaakt hij de kreet Here God, wat sal
mijns ghewesen? Aansluitend klinkt het begin van het Mariagebed: Ave Maria (v.
5010 vlg.). Tijdens het gevecht met Estor roept Walewein Maria om steun aan:
Maria, zij mij indachtig (v. 9939). Zij is niet alleen bron van hulp en genade (v. 3934),
maar geeft samen met God (de Vader) ook kracht (v. 4348). Vaak wordt Maria in
een adem met God (de Zoon) genoemd. Als Walewein van Ravensteen wegrijdt,
een onbekend aventuur tegemoet, hoopt Walewein op het geleide van Gode ende
zire moeder beide (v. 3650, vgl. ook v. 7424, v. 7687, v. 11087). Men verwachtte
van deze dubbele aanroep bijzondere sterking. Als Walewein wordt geconfronteerd
met eschatologische dingen, namelijk met duivels die met lijken sollen, beveelt hij
zich bij God en Maria aan (v. 4878 vlg.) Later legt Walewein het lijk van de Rode
Ridder in een graf, daarbij smeekt hij Gode ende onser vrouwe/ Dat soe [zijn] ziele
moete bewaren (v. 4914). In de Walewein-roman worden nauwelijks heiligen
genoemd. Alleen Sint Michael (v. 4798: Sinte Michiele, v. 4908, v. 6685), die we
later nog tegenkomen, wordt enkele malen vermeld. Verder wordt nog één heilige
genoemd. De schildknaap roept, als hij aan het Arturhof over Walewein bericht, Sint
Gravein (v. 1810) aan. Welke heilige hier precies wordt bedoeld blijft onduidelijk.

God en de duivel
De middeleeuwse mens moet in zijn aardse bestaan zijn weg vinden tussen twee
oppositionele transcendente krachten: God en de duivel. Met name God de Zoon
is voor vele gelovigen de sterke Koning, met Wiens hulp de duivel, ook wel Gods
viant (v. 4788) genoemd, moet worden bestreden, wil men op de Dag des Oordeels,
de doemsdag (v. 8893), van de strenge Rechter een gunstige uitspraak verkrijgen
(Dinzelbacher 2003, 79). De duivel probeert de mens steeds opnieuw tot het kwade
te verleiden en vormt zodoende een voordurende bedreiging voor zijn zieleheil. Het
geloof in de duivel bestaat al in het vroegste Christendom. In de bijbel wordt niet
expliciet gesproken over zijn ontstaan, pas Augustinus zag in de scheiding van licht
en donker op de eerste scheppingsdag een symbolische toespeling op het ontstaan
van de duivel. Het ging Augustinus overigens niet om een dualistische leer, een
strijd tussen twee gelijkwaardige principes, het goede en het kwade. Volgens de
kerkvader heeft het boze geen autonoom bestaan, maar dient begrepen te worden
als de afwezigheid van het goede (Goetz 1998, 205 vlg.). Men bracht het ontstaan
van de duivel met de val der engelen in verband. In het Hemelse Jerusalem, dat
door de almachtige Bouwmeester werd ingericht, trachtte de aartsengel Lucifer in
zijn hoogmoed God gelijk te zijn en kwam in opstand tegen Diens gezag. Hij werd
echter overwonnen door de aartsengel Michael, aanvoerder van de hemelse
heerscharen. Lucifer en de zijnen vielen uit het hemelrijk en kwamen in de hel
terecht.
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De almachtige God richtte op de aarde een lieflijke plaats in, een paradijs, en zette
het eerste mensenpaar daarin. Met list echter wist de opperduivel, in de gestalte
van een serpent, het paar tot het kwaad te verleiden, waarna het door een engel
met een vurig zwaard uit het paradijs werd verdreven. De val van Lucifer werd nooit
geboet, de val van het mensenpaar Adam en Eva wel, namelijk door de offerdood
van Christus (Goetz 1998, 206 vlg.).
De duivel treedt op in allerlei gestalten (Goetz 1998, 210 vlg.). Dat moet Walewein
ervaren als hij op zoek gaat naar het verdwenen schaakbord en een berg hem de
weg verspert. De berg is zo hoog dat het hem voorkwam dat deze tot de hemel
reikte (v. 246). In de berg is het aardedonker. Als in een tunnelsituatie ziet hij echter
aan het einde van de doorgang het licht. Een nest met vier jonge draken dat hij
aantreft roeit hij uit. Maar daarna ontmoet hij de moederdraak, bij herhaling het
serpent (v. 388, v. 404, v. 409, etc.) genoemd. Het is een ongelijke strijd als in een
David-Goliath-situatie: het serpent was groot en hij was klein! (v. 442). Walewein
wordt zo gebiologeerd door het vervaarlijke monster, dat lelijc dier (v. 444), dat zijn
goede zwaard hem uit de hand glijdt. Het ondier houdt hem daarna in zijn staart
gevangen. Voor Walewein wordt nu duidelijk met wie hij het in de gestalte van het
monster te doen heeft: De duivel houdt me gevangen (v. 473). De beden tot de
Goddelijke instantie zijn tijdens het gevecht niet van de lucht. In het gevecht met de
moederdraak bidt Walewein tot God, de Heer: Voorwaar, u heeft de macht daartoe,
om mij, Heer, heden tegen het gemene serpent te beschermen (v. 496 vlgg.).
Ontsnappen uit deze omklemming is onmogelijk. Walewein ziet in dat zijn stervensuur
nadert. Hij bidt om Gods hulp, vooral om redding van zijn zieleheil. Goddank vindt
hij zijn genadedolk (v. 528: misericorde). Met een goed gerichte steek door de navel
doodt hij het beest. Maar nu dreigt hij in het hete bloed dat uit de wond over hem
heen stroomt te verbranden. Het staat voor Walewein vast: Dit is geen dier, maar
de duivel uit de hel, die hierheen komt om mij te kwellen (v. 553 vlg., vgl. ook v.
561). Dan volgt Waleweins triomf. Hij weet met zijn genadedolk de staartknoop van
het serpent door te houwen en zich te bevrijden. God danc hi es ontgaen! (v. 574)
verzucht de verteller: Hij dankte vol blijdschap God van het hoge rijk (v. 575 vlg.).
Hij verricht daarna voor de mensheid een verlossingsdaad door het dode monster
voor de zekerheid de poten af te slaan. Hij zegt plechtig: Ik hoop bij God de Heer
dat jij nooit iemand meer in bedwang houdt (v. 587 vlg.). Walewein laat in de
drakenberg zien dat zelfs de beroemdste Arturridder niet opgewassen is tegen
duivelsgeweld. In de totale omknelling, gevangen in de drakenstaart, beroofd van
al zijn ridderlijke attributen, is hij het toonbeeld van de existentiële nood waarin de
door de duivel belaagde mens verkeert. De held wordt in zijn menselijke nietigheid
ontmaskerd. Alleen de hulp van God, de Heer, maakt hem succesvol in de strijd
tegen de overmacht. Zijn lichaam is na zijn strijd met wonden driewerf vive (v. 612)
getekend, driemaal zoveel nota bene als Christus aan zijn doodstrijd overhield. De
ridder Walewein wordt geheiligd: ‘Der mit den Wundmalen Christi beschriebene
Körper begnadeter Charismatiker [...] beweist
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die enge Verbundenheit mit dem Herrn, der Körper wird zum Symbol des göttlichen
Willens’ (Grabmayer 2004, 73).
Dat de duivel in de drakenepisode gebruik maakt van de gestalte van een serpent
hoeft geen verwondering te wekken. Bij de zondenval van het eerste mensenpaar
maakte de duivel reeds van deze vermomming gebruikt. Maar het is niet altijd even
gemakkelijk de duivel in zijn vele schijngestalten te herkennen. Daarvoor zijn de
gedaanteverwisselingen waarvan hij gebruik maakt te talrijk. Er is echter nog een
probleem. De waarnemende instantie kan zich, juist door de verwarrende fysiognomie
van de duivel, in zijn oordeel vergissen en een onschuldig mens (of dier) voor de
duivel verslijten. Dat gebeurde met Roges, de onschuldige jongeling die niet wenste
in te gaan op de erotische avances van zijn jeugdige stiefmoeder. Als de vrouw hem
verzoekt haar op de mond te kussen, weigert hij: Die zonde zouden we nooit meer
tegenover God, onze Heer, ongedaan maken (v. 5470 vlg.). De seksueel
teleurgestelde vrouw beschuldigt hem (in navolging van het bijbelse verhaal over
Potifars wijf, vgl. Winkelman 2004, 337-341) daarop valselijk van aanranding en
maakt groot misbaar. Ze krabt zich in het gezicht, scheurt de kleren van haar lijf en
toont zich in haar naaktheid. Ondanks zijn onschuld krijgt Roges de schuld. Zijn
stiefmoeder omschrijft hem als die duvel die hier staet (v. 5527). Als dan haar
echtgenoot, Roges' vader, vraagt wie haar dit alles heeft aangedaan, merkt ze op:
Deze duivel, heer, die u hier ziet, van wie u meent dat het uw zoon is (v. 5538 vlg.).
De vrouw draait op duivelse wijze de rollen om. Juist is het oordeel van Roges die,
als hij ziet hoe de vrouw, ter staving van haar bedrieglijke bewering, zichzelf toetakelt,
vreest dat ze bezeten is. Hij meent dan ook Dat het biden duvel ware (v. 5519). Ook
elders komt zo'n valse voorstelling van zaken voor. Als de vos Roges bij de
ontvoering van Ysabele door de Zwarte Ridder (Estor) luid misbaar maakt, roept de
wakker geschrokken Walewein, die meent dat de vos ‘bezeten’ is, uit: Hevestu den
viant/ In (v. 9718 vlg.). De parallelliteit tussen de twee transcendente machten God
en duivel is hier opvallend, beide kan je ‘in’ hebben. Men spreekt in mystiek
taalgebruik over ‘ingeesting’ (inspiratio) als de mens van God (de Heilige Geest) is
vervuld. Deze vervulling van de Geest geschiedt door genade. Over bezetenheid
spreekt men als de mens van de duivel is vervuld. Bezetenheid door de duivel vond
zijn oorzaak in zonde. De stiefmoeder van Roges, behept met de zonde van de
luxuria (de wellust), is letterlijk des duivels. Zij gebruikt haar macht om Roges in een
vos te veranderen, maar moet dit vergrijp met een tegenvloek bekopen. Onder
verwijzing naar God die hem crucen liet/ Entie here es vanden trone (v. 5726 vlg.)
tovert een tante van Roges de sensuele stiefmoeder om tot een vieze pad. In de
strijd tegen de vermomde duivel wordt hier de lijdende Christus, de Verlosser,
aangeroepen. Nogmaals, het herkennen van de duivel is moeilijk. De scène in de
omheinde tuin voor Indië, waar Walewein Roges in vossengestalte voor het eerst
ontmoet, laat zien dat zelfs Walewein zich in de identificatie van de duivel kan
vergissen. Nu was het gedrag van de vos hoogst verwerpelijk: hij stal alle ridderlijke
attributen van de slapende held. Walewein ziet dan ook de vos als een metgezel
van de duivel
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en vraagt: Brochte jou die duvel hier? (v. 5202) (vgl. ook v. 5230 vlg.: Walewein was
bevreesd Dat gont die duvel mochte wesen). Nog problematischer wordt Waleweins
verkeerde inschatting van de Zwarte Ridder, die uiteindelijk de Arturridder Estor,
nota bene Lancelots broeder, blijkt te zijn. Als eerste vergist de vos zich. Als hij de
Zwarte Ridder ziet roept hij ontsteld uit: Het es die duvel ende niemen el (v. 9730),
Hi hevet in der hellen strec/ Langhe ghesijn (v. 9728 vlg.: ‘hij heeft lange tijd in de
helse strik vertoeft’). De Zwarte vecht furieus: het lijkt wel of hij uit de hel was
gekomen (v. 9798 vlg.), dat leken de zwarte kleur van zijn uitrusting en zijn pikzwarte
paard (v. 9727) te bevestigen. Maar ook de strijdende Walewein zelf wordt in een
gevechtssituatie door zijn tegenstanders voor de duivel gehouden: Hets jeghen den
duvel dat wi vechten (v. 6532, vgl. ook v. 6537, v. 7094). Kortom, ook Waiewein
wordt door zijn doodsbange tegenstander een viant (v. 7083), een duivel, genoemd.
We herkennen hier een bekend fenomeen dat door Goetz die ‘Verteufelung’ van
de vijand wordt genoemd (1998, 225).

Hemel en hel
De hemel vormt in zijn hiërarchische opbouw de afspiegeling van de feodale
maatschappijvorm, die ook in de sociale structuur van het Arturhof herkenbaar is.
Rond koning Artur, de leenheer, zijn de vazallen, de hoghen lieden (v. 53) verenigd.
Waiewein staat in deze Tafelronde als leenman, maar ook als direct familielid van
Artur in het hoogste aanzien. Hij bewijst dit in hoofse kwaliteit, niemand aan het hof
is wat dat betreft zijn gelijke (v. 42). Lager in rang binnen de feodale ordo staat de
ridder in opleiding, knape (bv. 1399) genoemd, ‘al is hij allang geen jongen meer’
(van Winter 1976, 19). God zit als Heerser op de hemelse troon. Hij wordt
aangeroepen, bijvoorbeeld om dank te betuigen: hij dankte God van het hemelrijk
(v. 378), of om hulp in te roepen: Help, God van het hemelrijk (v. 8837). Of God de
Vader of God de Zoon hier bedoeld wordt, is vaak niet duidelijk. Soms echter is zijn
plaats in het appropriatio-schema helder: God die hem crucen liet/ Entie here es
vanden trone (v. 5726 vlg.). God heeft toegewijde helpers, de heiligen, met name
de aartsengel Sint Michael en de Moeder Gods, Sint Maria. Maar ook de in de
hiërarchie lager geplaatste engelen, de zendboden tussen Hemel en aarde (in het
gebed van Penninc als brengers van de Goddelijke gaven omschreven), maken
onlosmakelijk deel uit van het hemelse rijk. God, de Koning van het hemelrijk, heeft
de opperduivel, de koning van de hel, tot tegenspeler. Deze wordt in de
Walewein-roman die grote duvel’ (v. 5221) genoemd. Volgens Mattheus 12:24 is
Beëlzebub de ‘overste der duivelen’. Men zou hier echter ook aan Lucifer, de door
zijn hoogmoed gevallen hoofdman, kunnen denken. God heerst en beschikt over
het lot van de mens: God wouds, hoet hem sal vergaen! (v. 6473: ‘God bepaalt, hoe
het met hem zal aflopen’), wie in het gevecht het onderspit delft en sterft (v. 3875).
Met name bepaalt God welke weg de ziel op de laatste reis moet gaan: Die siele
voer daert God woude (v. 2170).
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De verdoemde zal uiteindelijk in de hel, de eeuwige martelplaats, belanden, de
uitverkorene krijgt een plaats in de hemel, de plaats van de euwegen vrede (v.
11202). Niet alleen God, ook de (opper) duivel heeft over de mens zeggingskracht.
De dichter gebruikt het zelfde werkwoord wouden (heersen, beschikken, macht
hebben over) dat hij in relatie tot God aanwendt. Walewein houdt de vos voor de
duivel en denkt: van desen gast/ Sal die grote duvel wouden (v. 5220). Anders
gezegd: Walewein ziet in de vos een onderdaan en bondgenoot van de duivel. In
wat verbasterde vorm (v. 8243: Besebuc) wordt de opperduivel Beëlzebub in de
roman bij naam genoemd. Walewein valt de eer te beurt door zijn vijanden met deze
duivel in verband te worden gebracht. Zijn tegenstanders zien in de verwoed
vechtende ridder Besebucs cnape of sijn gheselle (v. 8243). Men krijgt hier enig
inzicht in de gezagsverhoudingen binnen de hel: de opperduivel wordt omgeven
door duivelse metgezellen, maar heeft ook de beschikking over duivelse
dienstknechten. De hiërarchische opbouw van de beide contraire rijken, de hemel
en de hel, is evident.
In de Walewein-roman bestaat een uitgesproken belangstelling voor
eschatologische zaken. Walewein houdt even voor middernacht de dodenwake bij
de gestorven Rode Ridder. De sfeer is beangstigend. De held trekt met zijn zwaard
een kring rond zich in het zand, zodat geen duivel, gheen Gods viant (v. 4788) (in
duidelijke oppositie tot Walewein, de Godsvriend), bij hem kan komen om hem
schade te berokkenen. Bij herhaling spreekt hij het Onze Vader en het credo over
de ziel van de Rode Ridder uit, en beveelt haar aan bij Sint Michael (Sinte Michiele,
v. 4798, v. 4908). De ziel van de dode wordt aan deze heilige toevertrouwd, opdat
hij haar tijdens de reis naar het hiernamaals beschermen (v. 4799) zou (zie ook v.
6685). Nadere gegevens over de aartsengel Michael die in de bijbel de duivel verslaat
(Openbaring 12:7-12) treffen we in de Walewein-roman niet aan. Ook over zijn
traditionele rol van zieleweger wordt in de roman niet gesproken. God spreekt al
direct na de dood van de overledene een (voorlopig) oordeel over diens ziel uit. Dit
oordeel loopt vooruit op het tweede (definitieve) gericht op de Jongste Dag. De
roman geeft inzicht in de wijze waarop men zich de laatste dingen voorstelde.
Walewein hoort lawaai. Hij hoort gekrijs, knersing der tanden, geklap van handen:
dan klinkt er een stem, die in zielenood roept: Ic bem verloren! (v. 4809). Walewein
hoort hier het traditionele misbaar van gestrafte zondaren, zoals beschreven in
Mattheus 8:12. Walewein neemt waar, dat bij een zondaar het vuur uit zijn mond
schoot (v. 4849). Dan ziet hij duivels die met drietanden en haken met de lijken
slepen. De duivels roepen spottend uit, dat ze hen vele jaren gediend hebben, en
dat ze nu met pijniging beloond worden, met steken ende slaen (V. 4860). De duivels
vinden er bovendien genoegen in met de lijken als met een bal heen en weer te
gooien, te sollen (v. 4863). Walewein, die alles moet aanzien, beveelt zich bij God
en de Heilige Maagd aan (v. 4878). Door met zijn zwaard het kruisteken te maken,
beschermt hij zich, want de ‘Böse scheut das Zeichen des Kreuzes’ (Gurjewitsch
1987, 286). Het wordt de duivels inderdaad te veel: ze vluchten naar het
Noord-Oosten, de kou in, waar ze thuis horen. Zij slepen de twee zielen voor wie
ze geko-
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men waren mee. Walewein brengt het stoffelijke overschot van de Rode Ridder
naar een kapel, vraagt de daar aanwezige priester een mis voor de dode te zingen,
waarbij hij als misdienaar optreedt. Tenslotte begraaft hij de dode. Een blik in de
hel wordt ons in de Walewein-roman niet geschonken. Wel wordt regelmatig naar
de hel verwezen. Walewein zegt bijvoorbeeld, dat hij er alles aan zal doen om in de
burcht van Assentijn te komen, al zou hij door de hel moeten rijden (v. 6010). De
Zwarte Ridder, die Ysabele roofde, zou door de woedende Walewein vervolgd zijn,
al was hij Barlabaen, de duivel in eigen persoon geweest, tot in de hel (v. 9743). In
de hel, die onder de aarde gedacht wordt, heerste diepste duisternis: dat blijkt uit
de onderaardse tunnel naar Indië Daert donker was als in die helle (v. 6084, vgl.
de helse bergspelonk die donker es (v. 263)).

Paradijs en vagevuur
In de geloofswereld van de Walewein-dichter speelt ook het paradijs een
(bescheiden) rol. Zoals bekend wordt onderscheid gemaakt tussen het hemelse en
het aardse paradijs. Het hemelse paradijs was de woonplaats van de heiligen en
engelen, het aardse paradijs werd, na de verdrijving van Adam en Eva, (in sommige
visies) gezien als verblijfplaats ‘für die guten, aber noch nicht ins Himmelreich
aufgenommenen Menschen’ (Dinzelbacher 2003, 108). Volgens sommige theologen
staat de tuin sinds de zondenval leeg. Vaak werd het hemelse paradijs als een stad
beschouwd die trekken vertoonde van het nieuwe Jeruzalem, zoals dit werd
beschreven in Openbaring 21:1. Het aardse paradijs was een plaats van vrede, een
aan de mens onthouden lieflijk oord, waar paradijselijke wateren stromen en prachtige
bomen groeien. God wordt in de Walewein-roman ook wel God vanden paradise
(v. 9377) genoemd, waarmee de hemelse stad wordt bedoeld. Van de gestorven
koning Amorijs (Amoraen) hoopt de schildknaap dat hij bij God int paradijs is, Van
der werelt es hi versceden (v. 9558 vlg.). Het aardse paradijs wordt in de
Walewein-roman een keer expliciet genoemd: in de wondertuin in Indië, de favoriete
verblijfplaats van Ysabele, ontspringt een bron, die water ontvangt uit het ardschen
paradise (v. 3554). Soms ook wordt in overdrachtelijk zin naar het paradijs verwezen
om de bloeiende pracht en de paradijselijke toestand van een lustoord aan te geven
(v. 3075, v. 9626).
Opvallend is dat in de Walewein-roman het voor die tijd moderne begrip vagevuur
wordt vermeld. Walewein komt voor de grens van Indië bij een rivier aan waarvan
het water bernt als een vier (v. 5002). De overtocht is ondenkbaar. Het water, dat
ogenschijnlijk helder is, verzengt, zodra hij zijn schacht erin steekt, het hout tot kool.
Weliswaar is er een brug, maar die is scarper dan .i. scers (v. 5044: ‘scherper dan
een scheermes’). Men heeft hierin de brug uit de visionaire literatuur herkend, de
smalle brug naar de Andere Wereld, die ook in Chrétiens Lancelot-roman als
levensgevaarlijke oversteek een rol speelt. Maar niet alleen als dapperheidstest,
ook
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als kuisheidsproef, zoals de Floris-roman (het duidelijkst in de vroege, 12e eeuwse
versie, de Trierse Floyris) laat zien, speelt de oordeelsbrug een rol (Winkelman
1989, 140-145) Later in de roman geeft de vos, de omgetoverde Roges, nadere
uitleg over het vurige karakter van het water. Of Walewein nog nooit deze vuurrivier
heeft horen noemen? De vos weet het zeker: Teen es tgherechte vaghevier (v.
5825: ‘Het is het echte vagevuur’). (Vgl. ook A. Putter, 1999, 79-100). Dinzelbacher
heeft dit fenomeen, dat in de theologie aan het eind van de 12e eeuw werd
geïntroduceerd, nader verklaard (2003, 87). (Vgl. eerder al J. Le Goff 1981). Het
vagevuur (of purgatorium) werd in de eschatologische topografie naast hemel en
hel als derde locatie genoemd en kreeg een plaats in de buurt van de hel
toegewezen. Hier konden de zondige zielen van gestorvenen, mits ze geen
doodzonden hadden begaan, boete doen. Ten opzichte van de zaligheid in de hemel
en de kwelling in de hel, die allebei eeuwig duurden, werd een tussenzone gecreëerd,
waarin de ziel een loutering zou kunnen ondergaan, waarna zij, ‘schoongebrand’
van alle smet, letterlijk brandschoon, alsnog in de hemel zou kunnen worden
opgenomen. Het vagevuur is dus tijdelijk, en zal op de Jongste Dag ophouden te
bestaan. Voorspraak door gebed kon intussen het oordeel over de zielen die in het
vagevuur hun louterende pijniging moesten ondergaan gunstig beïnvloeden. Het
vagevuur is dus een lange, maar in tijd begrensde foltering, met kans op een verlate
toegang tot de hemelse oorden. Deze voorstelling van zaken wordt vrij nauwkeurig
in de Walewein-roman beschreven. Om in de hemel, d.w.z. ter Gods ghenaden te
komen (v. 3160, v. 4568 v. 5828, etc.), moeten de zielen van de overledenen zich
in de vuurrivier schoon baden. Daarom, zo legt de vos uit, is het water zo heet. De
vuile zonden worden door het vuur schoon gebrand. Maar Walewein, als een
ongelovige Thomas, is niet overtuigd: In ghelove niet van desen/ [...] in hadt ghesien
(v. 5834 vlg.: ‘Ik geloof er niet in, [...] tenzij ik het zie’). Dan wijst de vos op zwarte
vogels die over de vuurrivier vliegen en in het ‘water’ duiken. Hij vraagt Walewein:
Hoe komen ze er weer uit? Onze held ziet de geloofswaarheid nu met eigen ogen
en moet constateren: Veel witter dan de sneeuw (v. 5845). De zwarte vogels zijn
zielen, zo legt de vos uit, die bedekt zijn met vuile zonden. De zielen van zondige
mensen hebben gestalten van vogels aangenomen. Deze transformatie is in de
Middelnederlandse literatuur niet ongebruikelijk; ook in de Brandaan-legende komt
dit fenomeen voor (Gerritsen 1986, 64). De eschatologische traditie kent echter ook
andere uitbeeldingen voor de ziel, bijvoorbeeld als dier of plant. In de
Walewein-roman wordt gezegd dat de vogels de brug moeten oversteken om zich
vervolgens in de vuurrivier schoon te baden. Daarna worden ze in de eeuwige
vreugde van de hemelse troon (v. 5854 vlg.) opgenomen. In deze beschrijving wordt
het motief van de oordeels- of zielebrug, bekend uit de eschatologische literatuur
(o.a. Tondalus' Visioen), gecombineerd met de eind 12e eeuw ontwikkelde
voorstelling van het gloeiendhete purgatorium.
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De ziel en de zonde
De mens bestaat uit lichaam en ziel (Dinzelbacher 2003, 55). Het lichaam is sterfelijk,
de ziel eeuwig. Volgens de middeleeuwse opvatting was de ziel weliswaar met de
engelen verwant, maar door de erfzonde besmet. Men stelde zich de ziel als een
klein naakt mensje voor, of, zoals hierboven vermeld, als een vogel (Grabmayer
2004, 63). Van belang is de constatering dat men de ziel niet als een abstractum,
maar als een lichamelijkheid voorstelde, die vreugde en smart ten deel kon vallen.
Het lichaam werd gezien als een vat waarin de ziel was opgeborgen, negatief
geformuleerd als een lijfelijke gevangenis, waarin de ziel was gekerkerd. Duidelijk
was dat de ziel veel kostbaarder was dan het stoffelijk omhulsel waarin zij woonde.
Na de dood vindt er een scheiding tussen lichaam en ziel plaats, die altijd al twee
oppositionele krachten vormden. Het lichaam werd toevertrouwd aan de aarde, en
werd tot stof, de ziel steeg op tot het eeuwige leven in de hemel, of stierf een tweede
dood en daalde neer tot de hel. In de Walewein-roman wordt de bezorgheid over
het lot van de ziel in doodsbedreigende situaties regelmatig geformuleerd. Als
Walewein in de staart van de draak gevangen gehouden wordt en de dood in de
ogen ziet, roept hij de God aan die hem het leven gaf met de bede zijn ziel te helpen
(v. 480). Later in Indië, als Walewein vreest door Assentijns hand te sterven, bidt
hij God en Maria, de Heilige Jonkvrouw, om zijn ziel daar te brengen daer soe selve
waren (v. 7337, vgl. v. 9560). Als het stervensuur is aangebroken bepaalt God waar
de ziel heen gaat. Een ridder uit het rijk van koning Amadijs wordt door Walewein
gedood: Die siele voer daert God woude (v. 2170, vgl. ook v. 8711), waarbij niet
duidelijk wordt of het gunstig of ongunstig met hem afloopt. Naast het woord ziel
treedt het woord geest in verwante betekenis op. De kerkerwachter wiens hersenpan
Walewein splijt gaf den gheest ter stede (v. 9232). Walewein doodt drie ridders: ten
gevolge van de bittere dood Crescen si daer si gaven den gheest (v. 8159). Hun
misbaar duidt op een ‘schlimmer Tod’, de plotselinge dood zonder biecht en
stervenssacramenten, die tevens als doodstraf voor de zonde kan worden
aangemerkt (Goetz 1998, 187). Tijdens de gruwelijke gevechten rond Indië, die
door ‘the ruthless way’ van Waleweins gevechtsvoering zijn opgevallen (Voorwinden
1999, 186), richt de ridder een bloedbad aan onder de wachters van koning Assentijn,
de vader van Ysabele. Walewein bidt tot God en Sint Michael voor de zielen van
allen, die door hem het leven verloren (v. 6684 vlgg.).
Het was mogelijk door voorspraak het zieleheil van de overledene gunstig te
beïnvloeden. Koning Amoraen spreekt vol liefde over zijn overleden echtgenote: Al
dat ic hare zielen jan/ Dat moet hare heden comen te staden (v. 3158 vlg.: ‘Alles
wat ik haar ziel gun moge haar heden tot voordeel strekken’). Een voorbeeld voor
het geloof in de ‘Gegenwart der Toten’ (Goetz 1998, 195). Amoraen spreekt
aansluitend de hoop uit dat zij in de hemel moge zijn opgenomen. Maar ook voor
een zondaar wiens ziel door de Goddelijke lotsbeschikking in de hel is beland, kan
een daad van naastenliefde een gunstige uitwerking hebben. Walewein verzoekt
de mishandelde
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jonkvrouw om haar zwaar gewonde kwelgeest, de Rode Ridder, te vergeven, omwille
van de ziel van haar broer (v. 4025). Walewein merkt op dat haar wraak hooguit
zou kunnen bestaan uit het feit dat de duivels de misdadiger de hel in zouden
trekken, om hem daar te kwellen (v. 4040). Maar als zij de misdadiger vergeeft mag
zij hopen dat God, als een genadige tegenprestatie, niet alleen de ziel van haar
broeder vanden helschen viere (v. 4044) zal redden maar tevens die van de
misdadiger. De jonkvrouw vervult daarna de bede van Walewein. Onze held is
overigens zelf het toonbeeld van vergevingsgezindheid: al had iemand zijn vader
gedood, hij zou hem vergeven, als hij om genade smeekte (v. 5270 vlgg.). Na de
dood blijft God de ziel van de overledene op zijn weg naar de Andere Wereld
steunen: Als Walewein hoort dat koning Amorijs (Amoraen) gestorven is, verzucht
hij: God moete sine ziele gheleden (v. 9560).
De zonde die door God wordt aangerekend vormt een bedreiging voor het zieleheil
van de zondaar. Het gaat niet zelden om een zonde die als mesdaet (van Es:
‘verkeerde daad’) wordt omschreven. Penninc bidt in de proloog tot God, onder
verwijzing naar de genade, hem de zonden te vergeven die hij bij het schrijven in
het verhaalverloop zal begaan. Het gaat hier mogelijk om stilistische, misschien ook
inhoudelijke tekortkomingen, die de moderne mens zeker niet tot eventueel zondig
gedrag van de schrijver zou rekenen. Voor de verdere interpretatie van de roman
is het van belang in te zien dat algemeen menselijke misstappen (v. 20: mesdaden)
in een groter religieus-ethisch perspectief worden geplaatst.
Er zijn daarnaast de zogeheten doodzonden. Daartoe rekent men onder andere
de zonde van de vertwijfeling, de desperatio, die volgens de middeleeuwse theologie
zonder pardon naar de eeuwige verdoemenis leidt. De misdadige Rode Ridder
merkt tegen Walewein op dat hij zoveel zonden begaan heeft dat er nauwelijks nog
redding voor zijn ziel mogelijk is. De zondaar staat hier op het punt een nieuwe
zonde te begaan, een zonde namelijk tegen de Heilige Geest. Die bestaat daarin
dat men aan de Goedheid Gods (bonitas), vertegenwoordigd door de derde Persoon
van de heilige Drievuldigheid, durft te twijfelen, om daarna, door de uitzichtloosheid
van de situatie, helemaal te vertwijfelen. Daardoor verdwijnt de hoop op Gods
genade. Walewein, theologisch goed onderlegd, weet echter, dat alter warelt
mesdaet/ [...] es harde clene/ jeghen Gods ghenaden allene (v. 3946 vlgg.). Geen
enkele zonde is te groot voor Gods eindeloze Goedheid. Zelfs Judas, die Christus
verried, had Zijn genade ontvangen, als hij zich niet uit vertwijfeling (in het
Middelnederlands ook wanhope genoemd) had opgehangen. Ook in de
Beatrijs-legende treft men dit gegeven aan (Winkelman 1988, 22 vlg.).
Maar ook de zonde van de hoogmoed, de superbia, het eerst begaan door Lucifer,
die aan God gelijk wilde zijn, is fataal. De boosaardige tolgaarder, die meent in
zelfverheffing dat niemand in het land zijn gelijke was, moet zijn overmoet (v. 1619:
‘hoogmoed’) met de dood bekopen. De aanmatigende ridder, die door de knaap tot
een tweegevecht wordt uitgedaagd, strijdt met overmoede (v. 2075) en wordt
verslagen. Er zijn lotgenoten. Alangremant blijft dood in het gevecht: Dat
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dede zine overmoedichede (v. 2402). Hoogmoed, overmoed(igheid), superbia, is
tot in de grond verwerpelijk, het is een zonde die tot de dood leidt, het is gedrag
Daer noyt kerstijn ane wan (v. 2403: ‘waarvan nog nooit een christen voordeel heeft
gehad’). Wat is dan de juiste houding? Walewein raadt de stervende Rode Ridder
aan bij God om vergiffenis te bidden: Die rike God dor sine omoede/ Moete jou
vergheven alle mesdaet (v. 4020 vlg.; ‘De machtige God moge omwille van Zijn
ootmoed uw zonden vergeven’). Christus belichaamt de ootmoedigheid, die iedere
christelijke ridder tot voorbeeld moet strekken. Maar hoe staat deze houding in
relatie tot Walewein, die in Indië een massacre aanricht? Waleweins houding is
betrekkelijk paradoxaal: hij vraagt God hem de zonde (v. 6690) van de moordpartij
te vergeven, maar hij dankt tegelijk God voor de uitzonderlijke eer (v. 6694) die Hij
hem met zijn overwinning bewezen heeft. Hoe wordt de gruwelijke moordpartij
gerechtvaardigd? Als oorzaak wordt genoemd in de overmoedichede (v. 6696) en
de ongenadicheden (v. 6999) waarmee Waleweins tegenstanders optraden,
eigenschappen die haaks staan op de ootmoed en genadigheid die, in een Imitatio
Christi, een christelijke ridder dient te betonen. Ze kregen dus hun verdiende straf.
Is Walewein dan zonder zonde? Er is in de roman één situatie, die voor de held,
die tot dusverre altijd op Gods hulp kon rekenen, uitzichtsloos schijnt. De vuurrivier
voor Indië blijkt voor hem een onoverkomelijke hindernis. Hij bidt God hem genadig
te zijn: Ic sie wel dat mine mesdaden/ Sijn groot (v. 5038 vlg.). Aansluitend vraagt
hij de lieve Heer, waarom Hij hem zo in het ongeluk heeft gestort (v. 5059). Waaruit
Waleweins zonden, die hij zelf als ‘verkeerde daden’ (mesdaden) omschrijft, zouden
bestaan wordt niet duidelijk. Tegen alle christelijk-dogmatische leefregels in, en
daarom interpretatorisch opmerkelijk, is het gedrag van Walewein tijdens zijn
liefdesontmoeting met Ysabele, in de onderaardse liefdeskamer in Indië. Hier geeft
zich Walewein over aan een seksuele uitspatting met de schone Ysabele. Lacy
vraagt zich af of we hier te maken hebben met een morele ‘imperfection’. Hij wijst
echter op het feit: ‘few romances, other than the French Queste, suggest that sexual
experience constitutes moral disqualification’ (Lacy 1999, 49, n. 7) en houdt vast
aan Waleweins ‘unquestioned [...] moral excellence’ (1999, 48). Is dit juist? Onzes
inziens onderschat Lacy de theologische implicatie van Waleweins gedrag. Walewein
heeft zijn door liefde verdwaasde zinnen gezet op de unio met de blonde schoonheid.
Zijn gekte neemt religieuze trekken aan. Al zou zijn minnedame hem het leven willen
nemen, Ic soude hare mine ziele gheven/ Ghevaen (v. 7702: ‘dan zou ik mijn ziel
geboeid aan haar geven’). En nogmaals: Salic sterven, ic sal u gheven/ Mine ziele,
scone joncfrouwe (v. 7872 ‘Als ik sterven moet, zal ik u, schone jonkvrouw, mijn ziel
geven’). Dit grenst, gesteld dat de woorden serieus worden bedoeld, aan blasfemie!
De prijsgave van de door God aan de mens geschonken ziel is een duivelse
verlokking, waardoor men zijn zieleheil verspeelt! Walewein vraagt de vrouw zelfs
hem het leven te nemen, waarna hij in zalig verdriet in haar schoot wil sterven (v.
7876 vlg.). Wat gebeurt hier?! Is niet de vrijwillige liefdesdood in de vrouwelijke
schoot een vorm van zelfmoord, een daad die van de hemelse zaligheid uitsluit?
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‘Nur Gott, dem Herrscher auf Erden [...] steht das Recht zu, über Leben und Tod
zu entscheiden’ (Grabmayer 2004, 99). De door vleselijk lust (luxuria) ingegeven
vereniging met Ysabele is een doodzonde waaruit, dat bewees de duivelse
stiefmoeder van Roges, alleen maar onheil voortkomt. Is de schone prinses het
instrument van de duivel? Dat hoor je de dichter niet zeggen. Maar niet te ontkennen
valt dat de hoofse prinses merkwaardige trekjes vertoont. Summerfield noemt haar
niet ten onrechte een ‘ambigious female, [...] with sadistic tendencies’ (1999, 126)
die er bijvoorbeeld niet voor terugschrok, de bouwmeester van de vluchttunnel in
Indië te laten verdrinken. Zemel merkte op, dat Ysabeles rol in strijd is ‘met de
conventies van de Arturroman. Haar optreden sluit aan bij dat van “la princesse
sarrasine” in een chanson de geste’ (Zemel, 2005, 44, n. 34). Ook het feit dat ze
door haar bewonderaar Amoraen als gunstelinge van de Venus, de heidense godin
van de seksuele liefde, werd beschreven, is een bedenkelijk signaal, want ‘die
heidnischen Gottheiten sind nach der Lehre der Kirche nichts anderes als Teufel’
(Gurjewitsch 1987, 282). Men merkt op dat er een deregulerende invloed van haar
uitgaat. Koning Amoraen, in liefde ontstoken, wordt onvroet van [sinen] zinne (v.
3452) als Walewein haar niet gaat halen. Estor, toch een beroemde Arturridder,
wordt bij haar aanblik door het minnevuur zo zeer aangegrepen, dat hij haar in
verstandsverduistering schaakt en zich zo tot een ordinaire vrouwenrover verlaagt.
Walewein, die in Indië de liefde met haar voltrekt, breekt de plechtige belofte dat hij
in de rol van bode de bruid voor Amoraen zou verwerven. Het gaat hier in principe,
zoals Veldhoen opmerkte, om een ‘passionate but socially unacceptable love’ (1999,
164). Om de hier opgesomde redenen is het onzes inziens onjuist Walewein als de
perfecte minnaar te willen beschouwen (Besamusca 1992). Integendeel: De seksuele
uitspatting in Indië zou men zowel vanuit ethisch-religieus als sociaal perspectief
een dieptepunt in Waleweins ridderlijke levensloop kunnen noemen. Hoe wordt
Walewein uit deze penibele situatie gered? Het lijkt erop dat God zijn gunsteling de
vrijpartij met Ysabele, zijn godslasterlijke uitspraak over het wegschenken van zijn
ziel, zijn woordbreuk tegenover Amoraen niet aanrekent. De liedevolle relatie met
God wordt niet verstoord. Dit wordt nergens expressis verbis gezegd, maar blijkt uit
zijn miraculeuze ontsnapping uit de kerker van Indië. Daar verschijnt de Dankbare
Dode, de geest van de Rode Ridder, om hem te verlossen (v. 8377). Walewein, in
opperste verbazing, ziet hierin de hand Gods: Mijn God heeft wel gewaken! (v. 8380:
‘Mijn God heeft goed [over mij] gewaakt!’). Als hij daarna de Dankbare Dode
toewenst, dat hem de hemelse gelukzaligheid in Abrahams scoot (v. 8381) ten deel
moge vallen - mogelijk een religieuze variant van Waleweins liefdeswens in Ysabeles
schoot te sterven (v. 7875) - raakt hij kennelijk bij de Lieve Heer de juiste snaar. De
voorspraak voor de ander heeft een gunstige weerslag op het eigen lot. Als teken
van Gods gunst breken spontaan Waleweins ketenen.
De terugreis naar het Arturhof eindigt in een anti-klimax. Walewein trouwt niet
met de exotische prinses, ofschoon toch het ten grondslag liggende vertelschema,
afgeleid van het sprookjestype Aarne/Thompson 550, bij publiek (en onderzoe-
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kers) deze verwachting wekte. Sommige zegslieden beweren niettemin, zo merkt
Vostaert op, dat de ridder met Ysabele trouwde en na Artursdood de koningskroon
verwierf, maar hij gelooft er persoonlijk geen snars van (v. 11108). Hij trekt daarna
nog een rookgordijn op door te beweren dat Assentijn met zijn dochter naar zijn
land (Indië) terugreist (v. 11150 vlg.), om daarna de tegenstrijdige bewering te uiten,
dat Walewein zich met zijn geliefde naar zijn (eigen?) land begeeft. Over een huwelijk
- Vostaert komt hier nogmaals op het thema terug - weet hij niet het fijne (v. 11170).
De dichter doet zijn uiterste moeite om een mogelijkheid van een happy-end tegen
te spreken. Hij speelt met zijn publiek een geraffineerd welles-nietes spelletje. Op
weg naar Artur blijkt dat de hierboven vastgestelde ambivalentie wel vaker voorkomt.
Het standpunt van Besamusca bijvoorbeeld, dat Walewein ‘oprecht verliefd is op
Ysabele en [...] zelfs bereid is omwille van haar de mislukking van zijn queeste te
aanvaarden’ (1993, 177) berust op een te beperkte tekstbasis. Elders blijkt immers
dat Walewein bereid was om zijn vriendin aan koning Amoraen af te staan, als het
allemaal naar zijn wens verlopen was (v. 9567: Hadt ghegaen na minen wille). (Vgl.
Winkelman 2004, 349 en Uyttersprott 2004, 160 vlg.) Bij deze interpretatie heeft
Walewein als queeste-ridder aan zijn verplichtingen voldaan, maar Walewein komt
als minnaar, wat jammer nou, in een dubieus daglicht te staan. De tekst geeft ook
hier tegenstrijdige signalen af die echter in de interpretatie allebei serieus dienen
te worden genomen.
Tussen Indië (waar in het onderaardse vertrek het liefdesvuur oplaaide) en het
Arturhof (waar het huwelijksfeest uitblijft) moet de liefde tussen de twee langzaam
zijn bekoeld. We wijzen ter ondersteuning van deze bewering op de volgende scène.
In de kerker van de hertog die het gastrecht schond wordt het stel door de bewaker
danig getreiterd. De zachtmoedige Ysabele moet bij het zien van het leed dat men
Walewein aandeed hevig wenen. Ysabele omhelst Walewein en huilt tranen met
tuiten; zo groot is de tranenvloed die over zijn gezicht stroomt dat men het ermee
had kunnen wassen! Een sterk staaltje van overdrijving! Walewein huilt eveneens
omdat hij ziet dat zijn vriendin zich in een ellendige situatie bevindt. Maar op haar
verzoek, in elkaars armen de liefdesdood te sterven (v. 9174 vlg.) omdat er toch
geen uitweg is, gaat Walewein niet in. Dat is opvallend. Ten opzichte van de
liefdesscène in Indië heeft er een verandering in Waleweins instelling ten opzichte
van Ysabele plaats gevonden. Toen immers was de held bereid zijn leven in liefde
te offeren en onder zoet verdriet in de schoot van zijn minnares te sterven (v. 7874
vlg.). Tot een dergelijk ultiem liefdeblijk is hij nu niet meer bereid.
Hoe gaat het nu verder? Het stel zit op een gegeven ogenblik ‘amoreuzelijk’ (v.
9644) op een paradijselijke plek, vlak bij een bron. Maar van vrijen, waartoe de
liefelijke omgeving toch uitnodigde, komt niets, dit door de storende aanwezigheid
van de vos. Dan valt de minnaar in slaap, met bedenkelijke gevolgen, want Ysabele
wordt nu geroofd door de Zwarte Ridder. Ook later bij de door Artur tot ridder gewijde
knaap is seks geen thema meer. De gelieven slapen in twee aparte bedden. De
verteller weet niet of ze die avond het liefdesspel speelden, maar wijst
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op de vermoeidheid van het stel, veroorzaakt door de lange reis (v. 10295 vlg.).
Nog korter is de beschrijving tijdens het verblijf bij koning Wonder. Er staan drie
bedden gereed (de vos is intussen mens geworden en krijgt een bed toegewezen).
Over liefdesjolijt wordt niet gesproken, alleen wordt vastgesteld, Si sliepen sochte
(v. 11018). Het liefdesvuur, dat in de heimelijkheid van het onderaards liefdesgevang
in Indië opvlamde en (strikt genomen) in zonde ontaardde, heeft bovenaards
langzaam zijn gloed verloren (Winkelman 2004, 350-352). De held neemt afstand
van zijn minnares, en daarmee van de erotische liefde. Heeft Walewein hiermee
voor zijn ‘Indische’ zonde geboet? Het valt op dat in de roman de zonde van de
luxuria, anders dan die van de superbia, geen desastreus gevolg heeft voor de
zondaar. De geile stiefmoeder, die na haar betovering in de gedaante van een pad,
als een symbolisch genitaal (Winkelman 2004, 340), onder de dorpel van het kasteel
haar dagen sleet, krijgt na de onttovering van Roges haar menselijke gestalte terug.
Ze wordt weer een scone wijf (v. 10952). De zoektocht van Walewein wordt een
succes: de ridder overhandigt aan Artur het schaakspel dat verlichte alle die sale
(v. 11142). Men heeft het belang van het schaakspel gebagatelliseerd; het zou bij
Waleweins zoekactie gaan ‘to recover a curiosity’ (Lacy 1999, 58). Hiermee
onderschat men de materiële en immateriële waarde die aan het wonderbare
schaakspel dient te worden toegekend. Het schaakspel voegt aan het Arturrijk een
immense waarde toe. Alleen al de edelstenen die in het schaakspel zijn verwerkt,
waren kostbaarder dan het hele Arturrijk (v. 61 vlg.). Door de reïntegratie van het
object wendt Walewein tevens de eeuwige schande (v. 83 vlg.) af die na het
verdwijnen van het schaakspel aan het Arturhof dreigde te ontstaan. Walewein
treedt in de slotscène letterlijk op als ‘lichtbrenger’: het Arturhof wordt een ‘heilige’
ruimte, ‘een plaats die straalt in een helder, buitengewoon, kunstmatig licht’
(Camporesi 1994, 284).

Walewein, ‘Godsvriend’
We komen terug op de in de inleiding van dit opstel besproken problematiek. De
opvatting dat Walewein uitsluitend als ideaaltypische representant van het wereldse
ridderschap zou optreden is onzes inziens onjuist. Het proefschrift van V. Uyttersprot
heeft dit recentelijk nog eens aangetoond (2004). Walewein wordt in vele scènes
als de perfecte held beschreven, maar hij treedt daarbij steeds op binnen het brede
kader van de heilsgeschiedenis. Kortom: Walewein is een hoofse Arturridder... naast
God. Dit inzicht is in het Walewein-onderzoek niet nieuw. Lacy meende te kunnen
vaststellen dat de ‘secular knight’ (Walewein) in de episode van de Rode Ridder
veranderde in ‘a pious figure’ (1999, 51). (Vgl. ook Verhagevan den Berg 1983,
232). Wij zijn van mening dat deze transformatie van Walewein al eerder plaats
vond en dat de held deze drempelervaring, waardoor hij ‘aus der Beschränkung der
ritterlichen Ich-Befangenheit in die Weite der Gotteserfahrung hinübergeführt’
(Winkelman 1992, 556) wordt, reeds aan het begin van zijn avon-
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turenreeks, namelijk in de drakenepisode, opdeed. Onmiddellijk na het verlaten van
het Arturhof betreedt hij de drakenberg, een duistere wereld, waarin hij
geconfronteerd wordt met een transcendente kracht, de duivel, in de gestalte van
het serpent. Zelfs de hoofse ridder Walewein is zonder de bijstand van de grote
Helper tegen deze duivelse opponent niet opgewassen. Waarom krijgt hij deze
beproeving opgelegd? Gewezen dient te worden op de initiële hofscène en de
weigerachtige houding van Walewein (inclusief de Tafelronde) naar aanleiding van
het provocatieve optreden van het schaakspel. Niemand gaat op de uitdaging in,
niemand achtervolgt het wegzwevende object. Als Artur, de koning bij de gratie
Gods, dan zelf in alle ootmoed (v. 105 Nu salic zijn jouwer alre knecht) de
schaakqueeste op zich wil nemen, omdat niemand zich daartoe bereid toont, wordt
het Walewein te veel: Hi scaemde hem (v. 108). Waleweins schaamte vloeit voort
uit introspectie. Het is een teken van verwijtbaar falen, van een persoonlijk gevoeld
ethisch tekort. Deze morele deficiëntie wordt nog onderstreept door het feit dat
Walewein zich verstout Arturs loonbelofte (kroon en land) in twijfel te trekken en
nadrukkelijk om een bevestiging vraagt. Voor deze vorm van misdaet krijgt hij,
volgens het onderliggende schema van schuld en boete, in de drakenberg de
rekening gepresenteerd. De bergspelonk waarin hij belandt wordt in de
Walewein-roman ‘zum steinernen Treffpunkt der irdischen und der außerirdischen
Welten. Daher wird [der Berg] in christlicher Deutung [...] zum Höllenschlund,
manchmal zur Hölle selbst und damit zum schrecklichen Strafort’ (Grabmayer 2004,
161). In de duistere eenzaamheid van de berg, geteisterd door de duivelse draak,
spreekt Walewein in doodsnood over zijn zondige status. Hij verzucht: Mochtic
belyen mine sonden [...] vor mine doot (v. 476 vlg.). Niet te kunnen biechten is voor
Walewein een beangstigend idee. ‘Der Verlust der Beichtmöglichkeit vor dem
Übergang ins Jenseits traf die Menschen wohl am schlimmsten. Die Seelen der
solcherart Bestraften waren den Dämonen schutzlos ausgeliefert’ (Grabmayer 2004,
90). Er dreigde voor Walewein in de berg niet alleen het lichamelijke sterven, maar
ook nog de zieledood.
Na de bloedstollende levensles in de drakenberg gaat het Walewein voorspoedig.
Dan blijkt de vuurrivier voor Indië een niet te nemen hindernis. Hij bidt de machtige
God om vergeving, daar hij inziet dat zijn zonden groot zijn (v. 5037: Ic bidde den
riken God ghenaden/ Ic sie wel dat mine mesdaden/ Sijn groot). Gelukkig kent
Roges, de vos, een geheime tunnel, die onder de vuurrivier doorloopt. De dierhelper
in het sprookje vervangt even de God-Helper uit het hoge rijk. Vanuit theologisch
perspectief bezien beleeft Walewein in Indië, in vervolg op zijn (door ‘zonden’
veroorzaakte) falen bij de vuurrivier, opnieuw een gevaarlijk dieptepunt. Zijn
liefdesontmoeting met Ysabele in de heimelijkheid van de onderaardse liefdeskamer
te Indië heeft religieuze implicaties. Aan zijn geliefde, gunstelinge van de heidense
seksgodin Venus, wenst hij zijn ziel te offeren. Met haar wil hij de liefdesdood sterven.
Dit zijn theologisch gezien doodzonden die van zieleheil uitsluiten! Maar het probleem
wordt niet geëxpliciteerd, het lijkt te verwateren. Wel is duidelijk dat op de terugweg
naar Artur Waleweins liefde voor Ysabele geleidelijk aan intensiteit
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verliest. Aan het Arturhof volgt (zo meent Vostaert te weten) geen trouwpartij.
Walewein neemt afstand; de vrouw (en met haar de liefde) ‘fades away at the end
of the story’ (Summerfield 1999, 126). Het onderzoek heeft hagiografische trekken
in de hoofse Walewein-roman ontdekt. Ook het proloog-gebed om inspiratie en de
afgesmeekte transformatie van steen in brood wezen in die richting. Maar Walewein
is geen heilige. Hij vertoont zonder twijfel geheiligde trekken, maar wordt tevens bij
tijden neergezet als een kwetsbaar christenmens die (naar eigen zeggen) niet zonder
zonde is. Tegelijk valt niet te ontkennen dat hij, ondanks incidenteel falen, een
gunsteling van God blijft. Dankzij Diens wonderbaarlijke hulp ontkomt hij op
miraculeuze wijze (wonderlijke duisternis, boeien breken, wind verandert van richting)
aan zijn vijanden. Men dient onzes inziens de scène in Indië, waarin Walewein voor
korte tijd in liefdesgekte vervallen, voor de verlokking van het vlees bezwijkt, als
een aan plaatsgebonden faux-pas van deze Godsvriend te zien, die zich dankzij de
Heer, die goed over hem waakte (v. 8380), in het verdere verloop van het verhaal
allengs aan de greep van de zondige luxuria weet te ontworstelen.
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Een postmodern (ba)rokje
1
Point of view in Rachels rokje: een ontplooiing
Cor de Jong
In postmodernistische romans, zo betoogt Bart Vervaeck (1999), worden traditionele
vertelwijzen voortdurend en op verschillende manieren onderuitgehaald. De
postmoderne verteller laat, in tegenstelling tot voorgangers, merken dat hij aan het
vertellen is en laat zo de illusie van realisme varen: het verhaal is een verzinsel van
de verteller. Tegelijkertijd wordt de alwetendheid van de postmoderne verteller
ondermijnd. De postmoderne verteller is vaak inconsistent en onbetrouwbaar. Het
lijkt erop, kortom, dat het vertellen zelf wordt geproblematiseerd. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de roman Rachels rokje (1994) van Charlotte Mutsaers. Op pagina
267 vertelt de ‘ik’ dat ze een droom heeft gehad. De volgende dialoog volgt:
- Zou u hem na kunnen vertellen?
- Het was verschrikkelijk.
- Dat verstaan wij niet onder navertellen.
- Navertellen kan ook niet.
- Maar u bent toch niet dood?
- Moet je dood zijn om iets niet na te kunnen vertellen?
- Ja.
- Misschien ben ik dan wel dood.
Vervaeck leest de laatste zin als een vaststelling dat de mimetische verteller dood
is (1999: 124). Het postmoderne vertellen is, volgens Vervaeck, in feite ‘subjectloos
vertellen’. Dat vereist volgens Vervaeck een andere manier van analyseren, een
postmoderne narratologie. Rachels rokje rekent inderdaad af met de traditionele
verteller. Het blijft echter vrij onduidelijk wat Vervaeck bedoelt met ‘subjectloos
vertellen.’ Bovendien gaat hij in zijn bespreking van de roman nauwelijks in op de
wijze waarop de roman zélf keer op keer perspectief thematiseert.
In dit artikel wil ik Rachels rokje lezen als een roman die een bijdrage levert aan
het postmoderne denken over perspectief. Of, om precies te zijn: als een roman

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

384
waarin onderzocht wordt hoe de relatie tussen object en subject (verteller en vertelde,
focalisator en gefocaliseerde, maar ook lezer en tekst) op postmoderne wijze gestalte
kan krijgen, zonder vast te houden aan de traditionele narratologische centra en
instanties.

Point of view in Rachels rokje: de twee rokjes van Rachel
Rachels rokje valt uiteen in vier delen: ‘Wandeling vooraf’ (p. 11-14), ‘Rachels rokje’
(p. 15-208), ‘Skatsjok’ (p. 209-215) en ‘Rachels rokje revisited’ (217-311). ‘Rachels
rokje’ beslaat het grootste deel van het boek. Hierin maken we kennis met Rachel
Stottermaus, die verschijnt in twee hoedanigheden: als jong meisje en als vrouw
van middelbare leeftijd. Als meisje wordt ze verwaarloosd door haar moeder, maar
heeft wel een goede band met haar vader, die NSB'er is. Op een dag, Rachel is
tien jaar, wordt haar vader doodgeschoten, waarna ze ‘drie jaar lang geen
enthousiasme meer [kan] opbrengen voor wat dan ook’. Enkele jaren later (ze is
dertien) wordt ze verliefd op haar leraar Nederlands, Douglas Distelvink. Haar
verliefdheid voelt als een blikseminslag. Ze brengt hem een bezoek om hem haar
liefde te verklaren, maar durft uiteindelijk niet. Het verslag hiervan wordt afgewisseld
met het relaas van een gebeurtenis, een tweede blikseminslag, van dertig jaar later:
Rachel ontmoet, op een vluchtheuvel in het spitsuur, Douglas Distelvink en ontdekt
dat haar liefde nog even sterk is. Hij stelt voor dat Rachel hem ingenieur Rokriem
noemt en hij belooft haar op te zullen zoeken. Dat gebeurt en ze heeft vanaf dan
een enkele keer contact met Rokriem, die op dat moment een vaste relatie heeft
met ene Teddy. Dan volgt de derde blikseminslag: Douglas overlijdt plotseling. Dit
wordt allereerst uitgewerkt in het intermezzo ‘Skatsjok’, aan het eind waarvan de
vertelster een aantal rechters uitnodigt om te oordelen wie er schuldig is aan zijn
dood. Dan volgen in ‘Rachels rokje revisited’ een zevental sessies waarin de
ik-verteller een nadere uiteenzetting geeft van de tijd die ze met Distelvink/ Rokriem
heeft doorgebracht.
Zo samengevat lijkt de roman nog een tamelijk coherent verhaal. Het boek zelf
is minder overzichtelijk. Niet alleen ontbreekt het aan een duidelijke chronologie,
het wemelt ook van de uitweidingen, terzijdes, beschouwingen over uiteenlopende
onderwerpen als kerstbomen, auto's en blikseminslagen, een ‘Kleine Catechismus
van de rok’ en allerlei gedichtjes, verhalen en (kinder)versjes.
Er worden verschillende auteurs of teksten genoemd, andere verwijzingen blijven
impliciet. De zinsnede ‘als een hond’ (op p. 281 in het Duits geciteerd: ‘Wie ein
Hund’) die een aantal keer terugkeert, is een verwijzing naar Der Prozeß van Franz
Kafka. Op een andere plaats wordt naar Kafka's verhaal ‘Josefine, die Sängerin
oder Das Volk der Mäuse’ verwezen: ‘Muizen zijn helemaal niet muzikaal. Piepen
kan tenslotte iedereen of je moet Josefine heten.’ (p. 96). En het herhaalde zinnetje
‘Zo gaat dat’ (p. 23, p. 179 en p. 223) vinden we (talloze malen herhaald) terug in
2
Kurt Vonneguts Slaughterhouse-Five. Het boek bevat zo een uitgebreid netwerk
aan inter-
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tekstuele verwijzingen. Intertekstualiteit is niet wat de roman zo verwarrend maakt;
dat komt eerder door de manier van vertellen.
3
De vertelsituatie in Rachels rokje is ingewikkeld. In de ‘Wandeling vooraf’ vertelt
een externe verteller, ‘ik’, over de hoofdpersoon, Rachel S. Maar hier lijkt het er al
op of de ‘ik’ samenvalt met Rachel, vooral wanneer blijkt dat ook de ‘ik’ een rokje
draagt (12). In het tweede deel, ‘Rachels rokje’, blijft de situatie onduidelijk. Op
verschillende momenten lijken Rachel en de ‘ik’ een en dezelfde persoon. Een heel
sprekend voorbeeld daarvan vinden we op pagina 50:
Toen ik dit gelezen had, voelde ik me slap en ellendig en ben ik op een
holletje teruggekeerd naar het bos van haar jeugd. Daar heb ik ik weet
niet hoe lang met haar hoofd in mijn handen gezeten [...] (mijn
cursiveringen)
De ik-vertelster en Rachel bevinden zich op een ander diëgetisch niveau. Toch is
het de vertelster die het hoofd van Rachel in handen neemt. De suggestie wordt
zodoende gewekt dat de ik-vertelster zelf Rachel Stottermaus is. Object en subject
lopen hier door elkaar heen. Ze raken vervlochten met elkaar. Syntactisch gaat het
nog steeds om twee personen (‘ik’ vs. ‘zij’), maar semantisch zijn die twee personen
één. Dat is iets anders dan in ‘Skatsjok’, waar een breuk optreedt in de vertelsituatie:
[...] daarom zal ik het van je over moeten nemen zusje van me,
bliksemgekoosde, pasten onze rokjes niet als tweelingrokjes op elkaar,
ik beloof je, ik zal zoeken, letter voor letter, lettergreep voor lettergreep,
woord voor woord, zin voor zin [...] (213)
Vanaf nu is er niet meer een externe ik-verteller aan het woord die over Rachel
praat in de derde persoon. In de zeven ‘sessies’ waaruit het laatste deel, ‘Rachels
rokje revisited’, bestaat, is de ik-persoon enerzijds de verteller van het boek (er
wordt letterlijk gerefereerd aan het boek (p. 219 en p. 258)) en anderzijds Rachel
zelf. Aan het eind lezen we dan:
Toen schijn ik zingend uit het postkantoor te zijn gekomen. Toen schijnen
de mensen elkaar te hebben aangestoten: ‘Sta stil, hou je vast, Rachel
Stottermaus komt eraan. In haar rokje!’ Maar toen was ik al verdwenen.
Op mijn fiets.
Degeen die u voor u heeft is iemand anders. (311)
In het eerste gedeelte van deze passage vallen de verteller en Rachel samen; de
‘ik’ is Rachel. Maar in de laatste zin wordt er toch weer een afstand geschapen: de
‘ik’ is iemand anders dan Rachel Stottermaus. De ‘ik’ neemt hier opzettelijk afstand
van Rachel Stottermaus, omdat ze iemand anders (geworden) is.
Wat de vertelster hier doet is de feitelijke uitvoering van Rokriems advies enkele
bladzijden eerder: ‘je zult me in jezelf om moeten brengen’ (295). Rachel neemt dat
verzoek serieus, alleen weet ze niet hoe ze het aan moet pakken, omdat Rachel
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en Rokriem ‘zo verweven als wat’ zijn (298). Om Rokriem dood te maken in zichzelf
moet ze afstand nemen van zichzelf. En dat is wat ze in dit boek doet: over Rachel
4
praten in de derde persoon, alsof het iemand anders is.
De titel van de roman is ambigu. Het rokje verwijst in eerste instantie naar het rokje
dat het personage Rachel draagt. Maar het boek dat de ‘ik’ (= Rachel) schrijft, vormt
ook een rokje. Het bestaat niet uit hoofdstukken, maar uit plooien. Het rokje als
metafoor voor literatuur wordt expliciet, bijvoorbeeld in de eerdergenoemde plooi
zesentwintig (124-132), ‘waarin een Kleine Catechismus van de rok wordt opgezet
die vanzelf uitmondt in een dialoog’, waarin sprake is van ‘de klerenkast der
wereldliteratuur’, die vol rokken hangt: ‘de rokken van Joy Scheepmaker, de plooirok
van Barthes, de plooirok van Mallarmé, de plooirok van Michaux, het Schotse rokje
dat Kuifje op de Zwarte Rotsen droeg’ etc. In de eerder aangehaalde passage uit
‘Skatsjok’ komen de twee rokjes tegelijk voor. Ze vallen daar niet samen, maar
worden wel vergeleken: ze passen ‘als tweelingrokjes’ op elkaar.
Waar de metafoor van het rokje en de indeling van de roman in plooien vandaan
komen, en wat ze te maken hebben met perspectief is niet meteen duidelijk. Maar
een belangrijke aanwijzing is te vinden op bladzijde 132, in de ‘Kleine Catechismus’:
VRAAG: Wilt
ANTWOORD:

u tot slot nog een eresaluut aan iemand brengen?
Saluut Leibniz, peetvader van de plooi! Saluut Deleuze,
zwerfkei in je nomadenrokje!
Dit is een expliciete verwijzing naar een studie van Gilles Deleuze: Le pli: Leibniz
et le Baroque (1988). In de volgende sectie wil ik ingaan op de vraag wat deze studie
van Deleuze te maken heeft met Rachels rokje.

Deleuze en Leibniz: barok en point of view
Deleuzes boek over de Barok-filosoof Leibniz is geen biografie of monografie in de
gebruikelijke zin van het woord. Weliswaar schrijft Deleuze over de theorieën van
Leibniz, maar hij probeert niet te reconstrueren wie Leibniz was, wat hij bedoelde
met zijn geschriften en wat hij ermee wilde. Deleuze vermengt Leibniz' ideeën met
5
zijn eigen interpretatie en uitwerking daarvan. Deze vermenging is geen stijlfiguur
of retorische truc, maar de uiterste consequentie van Leibniz' filosofie, althans, van
Deleuzes interpretatie daarvan.
In Le pli, of The Fold gaat Deleuze onder andere in op Leibniz' ideeën met
betrekking tot perceptie. De Barok is de eerste periode in de geschiedenis waarin
er fundamenteel wordt nagedacht over point of view: de verhouding die het subject
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van onderzoek of waarneming aangaat met het object. En Leibniz' filosofie, met
name zijn concept van de plooi is bij uitstek geschikt als model voor de barokke
opvatting van point of view. Deleuze omschrijft het als volgt:
Leibniz' idea about point of view as the secret of things, as focus,
cryptography, or even as the determination of the indeterminate by means
of ambiguous signs: what I am telling to you, what you are also thinking
about, do you agree to tell him about it, provided that we know what to
expect of it, about her, and that we also agree about who he is and who
she is? As in a Baroque anamorphosis, only point of view provides us
with answers and cases. (Deleuze 1993: 22)
In Quoting Caravaggio (1999), onderzoekt Mieke Bal de relatie tussen het werk van
de Italiaanse Barok-schilder Caravaggio en enkele contemporaine kunstenaars. Zij
gaat hierbij uitgebreid in op Deleuzes denkbeelden over Barok en point of view. Ze
analyseert onder andere de bovenstaande passage. Daarbij wijst ze vooral op het
ritme ervan: ‘its rhythm reflects the movement back and forth between the subject
and the object of point of view, thus emphasizing the mobility that characterizes it’
(29). Karakteristiek voor deze (barokke) opvatting van point of view is het idee van
twee ‘mobile positions’ die een relatie aangaan van verknoping, verstrengeling.
Als metafoor voor de barokke opvatting van point of view gebruikt Leibniz/Deleuze
de plooi. De plooi is een belangrijke figuur in de Barok. Talloze kunstwerken uit deze
periode zijn getooid met tal van plooien. Het gaat hier niet alleen om simpelweg een
vorm van versiering. Het effect van de plooi reikt verder:
The fold insists on surface and materiality, a materialism that promotes
a realistic visual rhetoric in its wake. This materialism of the fold entails
the involvement of the subject within the material experience, thus turning
surface into skin in a relation which, taking my clue from Deleuze, I will
call correlativist. (Bal 1999: 30)
De figuur van de plooi biedt een interessante invalshoek bij de bestudering van bijvoorbeeld - barokke schilderkunst. In haar analyse wijst Bal op nog een ander
belangrijk aspect. De plooi bestaat niet alleen op het niveau van de diegetische
wereld van het schilderij. Het schilderij zelf is weliswaar een representatie van de
plooi, maar een analyse die alleen aandacht besteedt aan het gerepresenteerde,
gaat voorbij aan zaken als kleur, compositie en vorm (1999: 30). De analyse van
het niveau van de representatie noemt Bal texturologisch.
Met deze barokke opvattingen van point of view als uitgangspunt analyseert Bal
schilderijen van Caravaggio. Het ‘point of view’ dat ze hierbij zelf inneemt is vanuit
het nu. Ze bekijkt contemporaine, postmoderne kunst, die op een of andere manier
(bewust of onbewust) Caravaggio ‘citeert’, waarbij ze onderzoekt wat voor gevolgen
dat heeft voor beide kunstwerken. Daarbij gaat ze niet historiserend te werk, in de
vorm van traditioneel bronnenonderzoek. Immers, het object van het citeren (de
‘bron’, dus Caravaggio) en het subject (de ‘citerende’ kunstwerken),

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

388
7

interfereren. Ze zijn op barokke wijze met elkaar verstrengeld. Hoewel het in de
analyses van Bal steeds gaat om beeldende kunst, ben ik van mening dat ze ook
relevant kunnen zijn bij de studie van literatuur.

De plooien van Rachels rokje
In de roman spelen twee fases uit het leven van Rachel een belangrijke rol: De
eerste ontmoeting met Distelvink (Rachel als meisje) en de tweede (Rachel als
vrouw). Deze twee periodes, waar zo'n dertig jaar tussen ligt, worden in de roman
met elkaar vervlochten. Ten eerste omdat ze niet chronologisch, maar om de beurt
aan ons gepresenteerd worden, maar ook door de talloze overeenkomsten tussen
de twee ontmoetingen en daaropvolgende bezoeken. Ik zal hier niet al te uitgebreid
ingaan op alle overeenkomsten, maar me beperken tot een paar illustratieve
passages, zoals op pagina 51: ‘Raak! Geen coup de foudre zo origineel of hij kan
zich herhalen, Rokriem. Weet je het nog?’. En plooi drieëntwintig begint met: ‘En
zoals dat gaat zaten Rachel en Rokriem na al die jaren weer eens samen aan de
thee. De cirkel was rond.’ Het lijkt er bijna even op dat we hier dan tóch een
chronologie gevonden hebben. Het is bijna een zinsnede uit een traditioneel
chronologisch verhaal. Maar die gedachte wordt direct onderuitgehaald:
Zoals dat gaat?
Weer?
Thee?
Een cirkel die voor de verandering eens rond is?
De bezem erdoor! De luiwagen erover! Weg ermee!
Fabuleren terwijl het erop is of eronder, zoiets noem ik nu fout. Fout ten
opzichte van het doel dat ik me had gesteld. En dat doel is: als je op een
spijkerpad bent overgestoken, zeg dan niet dat het een zebra was.
Luister, er was niet eens een Rokriem in die tijd. Die naam kwam pas
veel later uit de lucht gevallen. Hij heette Distelvink. En thee hebben ze
op de Karbouwstraat niet gedronken, had hij niet in huis. (110).
De vertelster herroept haar openingszinnen, omdat ze ‘fabuleren’, de chronologie
herstellen. En een chronologische weergave strookt niet met het doel van de
vertelster. Het verhaal was, metaforisch gezien, geen zebra-, maar een spijkerpad:
de vertelster wil geen feitelijke (zwart-wit) beschrijving geven, maar een weergave
geven van de ervaring, de lichamelijke pijn. Dat maakt deze roman barok. Het
verhaal kan niet bestaan als beschrijving van een object, maar moet worden
8
ondergaan. De twee ontmoetingen zijn onlosmakelijk met elkaar verstrengeld
geraakt: ‘het heden bepaalt het verleden, meer nog dan andersom’ (80) en: ‘Lopen
9
heden en verleden dan door elkaar? Natuurlijk.’ (170).
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In haar behandeling van het verhaal van Rachel kan de vertelster verleden en heden
dus niet gescheiden houden. Ze raakt zelf ook in omstrengeling met haar object. Ik
gaf daarvan al voorbeelden in de vorige paragraaf. Op pagina 91 brengt de vertelster
een bezoek aan de Karbouwstraat, omdat ze het onzalige idee had opgevat eens
‘op locatie’ te gaan kijken. Ze herkent hier in de weerspiegeling van een caféruit de
veertienjarige Rachel, die in dit café, dat toen nog een Italiaanse ijssalon was en Il
Triëste heette, uitgehuild heeft na haar teleurstellend verlopen bezoek aan Distelvink.
Dit is niet alleen een mooi voorbeeld van hoe de vertelster met Rachel verstrikt
raakt, maar ook hoe daarbij verleden en heden van Rachel met elkaar verknoopt
zijn. Ze komt er namelijk achter dat het café ‘Vluchtheuvel’ heet. Dit schokt haar,
omdat de tweede ontmoeting van Rachel met Rokriem plaatsvond op een
vluchtheuvel in het spitsuur. Haar verbazing komt dus voort uit iets dat later gebeurd
is.
In de ‘Kleine Catechismus’ heeft de ik-vertelster het over vereenzelviging. Dat doet
ze naar aanleiding van een liedje dat ze als kind leerde:

Napoléon avec Marie Louise,
Marie Louise avec Napoléon,
Napoléon avec Marie Louise,
Marie Louise avec Napoléon!
In telkens sneller tempo repeteren stond eronder. Ik ging voor de spiegel
staan en repeteerde. Vanzelf draaide ik daarbij als een ballerina in het
rond. In telkens sneller tempo. Wervelen, wervelen, wervelen. Net zolang
tot ik duizelde en niet meer wist wie ik was: Marie Louise of Napoléon,
Napoléon of Marie Louise. Door het liedje had ik me vereenzelvigd met
allebei. Dat is nou rokjesmuziek in optima forma. Die kan je niet alleen
maken en breken, die dóét het. (126-127).
10

Deze passage is te lezen als een mise-en-abyme. De vereenzelviging van de ‘ik’
met Napoléon en Marie Louise is vergelijkbaar met haar verstrengeling met Rachel.
Het is een vorm van vereenzelviging met twee objecten die zelf óók ‘in elkaar
gevouwen zijn’. Deze mise-en-abyme verwijst naar twee niveaus. Niet alleen naar
de gehele tekst, maar ook naar de buitentekstuele werkelijkheid, of beter gezegd:
de relatie van die werkelijkheid met de tekst, namelijk de rol van de lezer. Point of
view is ook het perspectief dat de lezer aanneemt, de leeshouding die zij kiest. Het
verstrengeld raken gebeurt niet alleen in de tekst (Marie Louise en Napoléon), maar
de tekst dóét het ook: als zanger raak je ook verstrengeld. Op soortgelijke wijze
probeert de vertelster de lezer met het boek te verstrengelen. Of ze nodigt de lezer
daar in elk geval toe uit.
Even verder stelt ze bijvoorbeeld dat men zich, wat haar betreft, mag warmen
aan haar rokje (= het boek). Zelf heeft ze zich ‘terdege gewarmd’ aan het rokje van
Cees van Hoore, waarna ze dit rokje (= het gedicht ‘Nomadisch’) citeert (128). En
op
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Caravaggio: De ongelovige Thomas

pagina 94: ‘Een goed schilderij, hoor je soms zeggen, daar moet je in kunnen stappen
als in een auto.’ Mieke Bal bespreekt in haar studie een kunstwerk waarin dat, tot
op zekere hoogte letterlijk gebeurt, namelijk een installatie van Mona Hatoum, waar
de toeschouwer letterlijk in kan stappen (Bal 1999: 35). De toeschouwer van die
installatie stapt een kleine, afgesloten cilinder binnen, waar zij videobeelden krijgt
te zien van ‘the inside of the body’. Bal interpreteert dat als een citaat van
Caravaggio's schilderij De ongelovige Thomas, waarop afgebeeld staat hoe de
discipel Thomas, gadegeslagen door twee andere mannen, met zijn vinger onder
de huid van Jezus voelt. Wat Caravaggio's schilderij afbeeldt, dóét de installatie van
Hatoum: onder de huid kijken, het lichaam binnendringen. De toeschouwer van de
installatie gaat als het ware het schilderij van Caravaggio in en dringt binnen in
Jezus' lichaam, zoals de vinger van de discipel Thomas op het doek van
11
Caravaggio.
Rachels rokje is zowel een werk waarin verstrengeling voorkomt, als een verhaal
waar de lezer verstrengeld mee kan raken. Het is dan wel geen schilderij, waar je
in kunt stappen als in een auto, maar ‘Voor een rokje geldt hetzelfde’ (gk). Bovendien
wordt Rachels rokje even later weldegelijk vergeleken met een kunstwerk, als de
vertelster Rachel beschrijft: ‘Een meisje met een plat bovenlijfje, een rossige paarden-
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staart, twee lange benen en een uitwaaierende

Degas: Danseresje van veertien jaar

petticoat, je zou zweren: Degas' Danseresje van veertien jaar.’ (94). Degas' beeldje
is een bronzen danseresje, met een rokje van mousseline en een haarband van
satijn. Kortom: een beeldje dat inderdaad de kleren aan heeft gekregen. Voor de
lezer is het lastiger om in het rokje te stappen, ook door de te kleine maat: ‘het geval
wil dat Rachel sinds haar veertiende niet meer van maat veranderd is, zodat ik
moeilijk zeggen kan: stap maar in.’ Om dit praktische bezwaar uit de weg te helpen,
stelt de vertelster dan maar voor om haar (Rachel) te volgen, achter haar rokje aan
te lopen (94). Die uitnodiging is een herhaling van de ‘Wandeling vooraf’:
Vooruit, kom maar met me mee, sluip maar achter me aan, en zet voor
één keer je vooroordelen over goed en kwaad aan de kant en je oren
open. Dan zul je het zelf horen. En voelen. Met háár oren. Met háár hart.
(12)
De vertelster nodigt de lezer uit om achter haar aan te gaan. Als de lezer dat doet,
kan hij met Rachel mee horen en met haar mee voelen. De vertelster neemt hier
dus de rol van de lezer, diens leeshouding, serieus. Vandaar dat die ook rechtstreeks
wordt geadresseerd.
Nadat het eigenlijke verhaal (‘Rachels rokje’) is afgelopen, begint het tussenstuk
(‘Skatsjok’) als volgt:
Raak!
Geen coup de foudre zo origineel of hij kan zich herhalen.
Weten jullie het nog? (211)
Wederom een herhaling. Nu niet Rokriem, maar zijn de lezers de aangesprokene.
Dat is niet toevallig. De coupe de foudre herhaalt zich, maar op een ander diëgetisch
niveau, namelijk dat van de vertelinstantie: ‘zodat de lezer misschien de enige is
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die nog niet doormidden werd gekliefd’. Deze woorden geven aan dat de relatie
tussen verteller en lezer niet zomaar onschuldig of ongevaarlijk is. De woorden
‘misschien’ en ‘nog’ in deze zin wijzen er op dat het wel degelijk mogelijk is dat ook
12
de lezer inmiddels slachtoffer is geworden of gaat worden.
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De textuur van het rokje
Rachels rokje is een van die boeken ‘die men heeft laten openstaan als deuren’,
zoals de vertelster het noemt (naar Breton). De rechters die in het laatste deel van
het boek het verhoor leiden komen door die deur binnen om het rokje onder de loep
te nemen en hun conclusies te trekken (215). Het boek heeft meerdere deuren, en
de keuze welke deur, welke opening je neemt, is aan de lezer. Het is echter niet
juist om daaruit de conclusie te trekken dat de lezer autonoom is. Volgens Deleuze
gaat een barok perspectief nu juist niet uit van een vastliggend, autonoom subject:
‘[...] a subject will be what comes to the point of view, or rather what remains in the
point of view. That is why the transformation of the object refers to a correlative
transformation of the subject’ (Deleuze 1993: 19-20). Bal werkt dit uit aan de hand
van een schilderij van Caravaggio waarop David

Caravaggio: David met het hoofd van Goliath

met het hoofd van Goliath is afgebeeld. Het hoofd van Goliath is een zelfportret van
Caravaggio, maar ook dat van David verwijst naar de artiest zelf. Op basis hiervan
stelt Bal dat het hier niet gaat om een zelfportret in de gebruikelijke zin van het
woord (‘auto-’), maar om ‘zelf als anders’ (‘allo-’), waarbij het gaat om gelijkenis: de
13
term homoportret is dus eigenlijk correcter.
In zijn artikel ‘Opruimen en hemelvaart: over de autobiografische roman’, noemt
Arnold Heumakers Rachels rokje een autobiografische roman (Heumakers 1996).
Hij wijst er bijvoorbeeld op dat de naam van het hoofdpersonage, Rachel
Stottermaus, een anagram is van Charlotte Mutsaers. Toch is de bestempeling als
autobiografische roman een simplificatie. Zo'n benaming legt namelijk de nadruk
op overeenkomst, gelijkheid tussen het boek en de werkelijkheid. De roman
daarentegen beklemtoont verschil, differentie. De naam van Rachel lijkt weliswaar
op die van Charlotte Mutsaers, bestaat uit dezelfde letters, maar er is ook een
verschil. Naar analogie van Bal zou ik daarom eerder spreken van een
homobiografische roman. In wezen is het hele project van de ‘ik’, die een en dezelfde
persoon is als Rachel, een middel om differentie aan te brengen: het gaat hier
letterlijk om ‘zelf als anders’. In die zin vertoont het boek grote gelijkenis met het
genoemde schilderij van Caravaggio. En evenals op het schilderij brengt het sub-
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ject zijn alter ego om. De relatie tussen de ‘ik’ (subject) en Rachel (object) is er dus
een van verstrengeling enerzijds, maar van gescheidenheid anderzijds. En hetzelfde
geldt voor Mutsaers en ‘ik’/ Rachel. Deze dynamiek van verstrengeling en
gescheidenheid krijgt vorm, als een talige textuur.
De vertelster in Rachels rokje loopt nogal eens aan tegen de taal. Taal is als
medium ongeschikt om het verhaal te doen van de liefde voor Distelvink alias
Rokriem. Dat blijkt uit allerlei passages waar misverstanden ontstaan door het
letterlijk nemen van een figuurlijke uitdrukking of andersom. Het citaat waar ik dit
artikel mee startte bijvoorbeeld, draait grotendeels om een misverstand over de
betekenis van de zinsnede ‘niet kunnen navertellen’. De vertelster bedoelt dit letterlijk,
terwijl de rechters het opvatten als de veelgebruikte uitdrukking om aan te geven
dat iemand dood is. Een ander voorbeeld is te vinden op pagina 234:
- Vertelt u eens, toen u met zijn drieën de living binnenkwam
- Líving? Op de vloer van die zelfde kamer is hij in elkaar gestort en niet
meer wakker geworden!
Dit is niet zomaar een voorbeeld van het typisch postmoderne wantrouwen in taal
(zie Vervaeck 1999: 95-116). Taal is wél ongeschikt om de werkelijkheid te
beschrijven en niet ondergeschikt aan het subject. Taal heeft een eigen wil; ze kan
ons in zich opnemen en laten verdwalen.
De theorie die hier aan ten grondslag ligt is grotendeels afkomstig van Derrida.
Derrida gaat ervan uit dat de relatie tussen teken en betekenis arbitrair is. Taaltekens
verwijzen zo niet naar zichzelf, maar naar andere tekens binnen het taalsysteem.
Zo ontstaat er een oneindige keten van doorverwijzingen. In de ‘Kleine Catechismus’
vinden we een expliciete allusie op deze theorie:
VRAAG: Heeft het rokje een achilleshiel?
ANTWOORD: Ja, de bodem die er niet in zit.

Ik zou dat alleen geen
achilleshiel noemen. Een achilleshiel is hoe dan ook een hiel en een rok,
ik zei het al, is geen sok. (127)
Het woord rok lijkt op sok, maar dat wil niet zeggen dat de objecten waar de woorden
naar verwijzen ook op elkaar lijken. Betekenis ontstaat dus door differentie, het
verschil tussen de twee woorden maakt de betekenis. Een rok is een rok, omdat
het geen sok is, en geen kok en geen lok etc. Taal heeft geen ‘bodem’, geen
oorsprong. Betekenis is altijd maar vluchtig omdat betekenis altijd ontstaat in relatie
tot andere elementen uit het systeem, die zelf weer in relatie staan tot andere
elementen, die ook niet vastliggen etc.
Vervaeck ziet het rokje als metafoor hiervoor: het rokje staat voor de ‘wapperende
kwaliteit van taal’ (1999: 102). Daar kunnen we aan toevoegen dat het boek zelf
ook een rokje is. Het rokje waaiert, wappert, beweegt, plooit etc. Altijd is er beweging,
zonder dat er sprake is van een bepaald vast punt. Het circuit van het rokje is
weliswaar een gesloten systeem, maar ‘binnen zichzelf is het onbegrensd en
vanonderen
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waait de wind.’ (126). Kenmerkend hiervoor is het feit dat het boek begint met een
‘Wandeling vooraf’ in plaats van een ‘woord vooraf.’ Het gaat niet om iets wat vastligt,
maar iets dat juist fundamenteel in beweging is.
De vertelster gebruikt taal daarom niet om betekenis over te brengen, om een
verhaal over Rachel te vertellen. Het tragische aspect bestaat er nu juist uit dat dat
verhaal niet te vertellen is: navertellen is niet mogelijk. De passage die ik aan het
begin citeerde bevestigt dit. Want als de ‘ik’, door aansporing van de rechters, toch
haar droom begint ‘na te vertellen’, doet ze dat op een verre van conventionele
manier: vrijwel geheel in de tweede persoon. Haar verhaal is geen naakte weergave
van de feiten, ze neemt de rechters als het ware mee in haar droom.
De mimetische verteller is, in Vervaecks woorden, dood. Maar dat leidt niet tot
een subjectloos vertellen. Het leidt veeleer tot performatief vertellen, waarvan het
effect de verstrengeling van subjecten is. De lezer wordt mee in het verhaal gesleept
en de verteller probeert de lezer een soortgelijke ervaring te laten ondergaan, een
coup de foudre, als Rachel. Het boek vertelt niet, het doet. Het resultaat van het
vertellen is niet een afgerond geheel. Het gaat niet om het verhaal, maar om het
proces, de ervaring. Daarom kan ik eigenlijk alleen eindigen met de woorden
waarmee plooi zesentwintig, de ‘Kleine Catechismus’ afsluit:
VRAAG: Zijn we er nu uit?
ANTWOORD: Goddank niet,

we zitten er middenin. (132)
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Eindnoten:
1 Ik dank Frans-Willem Korsten en Peter Verstraten voor hun waardevolle commentaar en
aanvullingen.
2 Sabrina Sereni (2003: 141) geeft ook een opsomming van intertekstuele zinspelingen. Zelf gaat
ze in haar artikel uitgebreid in op de verschillen en overeenkomsten tussen Rachel en Emma
Bovary.
3 Behalve Vervaeck besteedt ook Sereni (2003) enige aandacht aan de vertelsituatie in Rachels
rokje, maar haar analyse blijft tamelijk oppervlakkig. Sereni komt bijvoorbeeld tot de weinig
opzienbarende conclusie dat ‘de manier van vertellen [...] in Rachels rokje bijzonder en
vernieuwend is.’ (Sereni 2003: 149).
4 In dit verband is het feit dat Rachel op haar fiets verdwijnt een relevant detail: op pagina 300
spreekt Douglas, kort voor zijn dood, de wens uit ‘mocht ik maar als fiets in je voort blijven leven,
straks als ik er niet meer ben!’
5 Het procédé is vergelijkbaar met wat Nietzsche doet in Also sprach Zarathustra. Het verschil is
echter dat Nietzsche simpelweg zijn eigen filosofie in de mond legt van Zarathustra, terwijl bij
Deleuze volkomen onduidelijk is wie er waar aan het woord is. Ibsch (1986: 45-46) meent dat
Nietzsches doel is om, door zijn filosofie in de mond van de stichter van het Perzische geloof te
leggen, een soort Anti-Jezus te creëren.
6 Zie Bal (1999: 28). Het is belangrijk om twee betekenisaspecten van het woord ‘barok’ te
onderscheiden. ‘Barok’ verwijst niet alleen naar een specifieke (cultuur-) historische periode.
Als adjectief wordt het woord (evenals bijvoorbeeld romantisch, realistisch en impressionistisch)
ook gebruikt wanneer het gaat om kunst die niet gemaakt is in de desbetreffende periode. Ook
van eigentijdse kunstenaars en schrijvers wordt regelmatig gezegd dat ze ‘barok’ zijn.
7 De ondertitel van Bals boek luidt: ‘Contemporary Art, Preposterous History’. De term preposterous
history vormt de kern van de manier waarop Bal te werk gaat. Letterlijk betekent het ‘belachelijke
geschiedenis’, of - neutraler - ‘averechtse geschiedenis’. Tegelijkertijd is het een spel met de
voorvoegsels pre- en post-. De term verwijst naar een geschiedopvatting die het verleden én
als oorzaak én als gevolg van het heden ziet.
8 De betekenis van het spijkerpad in deze passage is vergelijkbaar met die van de plooi bij
Deleuze/Bal: ‘The fold insists on surface and materiality [...] This materialism of the fold entails
the involvement of the subject within the material experience’ (Bal 1999: 30).
9 Kenmerkend voor de vervlechting van heden en verleden is het spel met herhalingen dat door
het boek heen wordt gespeeld. Steeds wordt er bij zo'n herhaling ook verschil voortgebracht:
op pagina 106 komt Rokriem op bezoek bij Rachel: ‘Hij belde twee keer en zonder uit het raam
te hoeven hangen wist Rachel dadelijk dat hij het was [...]’ op pagina 118 wordt dit herhaald:
‘Maar daar gaat de bel. Twee keer zelfs. Zonder dat Rachel uit het raam behoeft te hangen weet
ze dadelijk wie het is’ (let op het detail van het twee keer aanbellen: zelfs hierin komt herhaling
terug). De twee versies van de aankomst en binnenkomst van Rokriem vormen een mooi
voorbeeld van herhaling met differentie. Op pagina 123 roept Distelvink naar Rachel, die hem
door het raam uitzwaait: ‘Doe toch een das om!’ schreeuwt hij naarboven, ‘het is veel te koud
zo.’’ Dit is precies wat Rachel op bladzijde 24 naar haar vader op het balkon roept. Hier is de
herhaling betekenisvol door de personen die in de respectievelijke passages aan het woord zijn.
10 Voor een uitstekende uiteenzetting van het begrip ‘mise-en-abyme’, zie: Van Alphen 1988, met
name p. 46-47. Van Alphen laat onder andere zien waarom de mise-en-abyme juist bij
postmodernistische schrijvers zo populair is. Van Alphen stelt hier dat de mise-en-abyme als
autoreferentieel tekstelement verwijst naar (een aspect van) de tekst als totaal. Dat is hier zeker
het geval, maar ik betoog dat de mise-en-abyme bij Mutsaers zelfs de tekst overstijgt en ook
reflecteert op het leesproces.
11 Door mij te beperken tot dit aspect doe ik noch Caravaggio, noch Hatoum recht. Voor een
uitgebreide en complexe analyse verwijs ik naar Bal 1999, hoofdstuk 1.
12 Het begrip ‘de lezer’ is als concept al even problematisch als ‘de verteller’ of ‘de vertelinstantie.’
Als ik spreek over de lezer doel ik niet op een concreet lezerspubliek, maar verwijs ik naar een
van de rollen in de betekenisgeving. De (postmoderne) lezer, zo laat Mutsaers zien, is niet langer
de passieve, achterover leunende consument van het verhaal, maar is een actief, handelend
subject. De lezer wordt uitgenodigd een relatie van verstrengeling aan te gaan met het verhaal/
de personages.
13 Wederom verwijs ik voor een nadere analyse naar Bal 1999, hoofdstuk 1 en 2.
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Een grote dosis goodwill
De receptie en verdienste van J.H. De Roders ‘Het schandaal van
de poëzie’
Johanna Cassiers
Toen J.H. De Roders Het schandaal van de poëzie: over taal, ritueel en biologie in
1999 door Vantilt werd uitgegeven, was dit het begin van een levendig debat over
poëzie, taal en ritueel, en vooral over hun onderlinge verhoudingen. In 2001
verscheen bij dezelfde uitgeverij De Roders essaybundel Het onbehagen in de
literatuur. Hierin is ‘Het schandaal van de poëzie’ in herwerkte versie opgenomen,
samen met drie andere essays over hetzelfde onderwerp: ‘De geest van meester
Pangloss’, ‘Over nut en nadeel van de poëzie voor het leven’ en ‘De taal, het
verlangen en de metafysica’. De Roder stelt in deze essays dat er aan de vorm van
poëzie, aan ritme en klank, vaak veel te weinig belang gehecht wordt, en dat terwijl
deze vorm net bestaat uit structuren die bij de lezer of toehoorder van een gedicht
op autonome wijze een ervaring tot stand kunnen brengen, zonder tussenkomst
van de semantiek. Dezelfde autonome structuren vinden we ook terug in oude
rituelen en in taal. Meer nog, er zou zelfs sprake zijn van een rangschikking in
evolutionair opzicht: eerst ritueel, dan poëzie, en dan taal. Hierbij zou de volgende
evolutionaire stap dan steeds de vormelijke structuur van de vorige overnemen.
Poëzie kan op deze manier opgevat worden als de ‘missing link’ tussen ritueel en
taal. Ook in biologisch opzicht blijkt deze vaststelling relevant, want dezelfde
autonome structuren komen ook voor in veel natuurfenomenen.
De essays werden met heel wat enthousiasme ontvangen. Piet Gerbrandy
1
kondigde aan dat De Roders werk ‘de komende tien jaar heel invloedrijk zal worden’.
En inderdaad, zeven jaar later is het onderwerp nog steeds actueel. Maar wat het
debat echt bijzonder maakt, is dat het niet enkel gevoerd wordt door
literatuurwetenschappers, maar dat ook taalkundigen en biologen er enthousiast
aan deelnemen. In 2000 bespreekt taalkundige Bert Bultinck de eerste twee essays
van De Roder in zijn artikel ‘Ferm gesloten’, dat gepubliceerd werd in Yang. In 2003
schrijft De Roder over hetzelfde onderwerp een artikel samen met linguïst Marco
Haverkort, waarin ze trachten hun bevindingen samen te brengen. In 2005 verschijnt
bij Vantilt het boekje Splash van neurobioloog en dichter Jan Lauwereyns. Met meer
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dan 100 bladzijden is Splash tot hiertoe de meest uitgebreide bespreking van De
Roders werk.
Deze essays hebben er dus toe bijgedragen dat er ook in andere disciplines dan
de literatuurwetenschap over poëzie gedebatteerd en nagedacht wordt. Een waaier
van mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek ontvouwt zich. Eigenlijk lijkt het
wel een beetje te mooi om waar te zijn. En inderdaad, als we van dichterbij kijken,
merken we dat er toch iets vreemds aan de hand is. Terecht werd voorspeld dat De
Roders werk invloedrijk zou zijn. Maar impliceert invloedrijkheid niet dat het werk
het begin is van verder vruchtbaar onderzoek? En net daar wringt het schoentje.
De essays hebben weliswaar reacties gekregen uit taalkundige en biologische hoek,
maar die reacties bestaan er vooral uit dat wetenschappers uitleggen waarom de
manier waarop De Roder hun vakgebied in zijn betoog betrekt niet vruchtbaar kan
zijn. Het enthousiasme dat uit dergelijke reacties blijkt, komt vaak in de eerste plaats
neer op een enthousiast verdedigen van het eigen vakgebied. En toch: taalkundigen
en biologen hadden het werk van De Roder ook gewoon links kunnen laten liggen.
Maar dat gebeurt dus niet. Enerzijds is men kennelijk van mening dat dit werk de
moeite waard is om er zoveel over te schrijven, maar anderzijds blijft men in de
commentaar een beetje ter plaatse trappelen. Vanwaar deze paradox? In dit artikel
ga ik op zoek naar een antwoord op deze vraag.

Misverstanden
Stel dat ik, met extreme goodwill, over alle genoemde punten van kritiek
heen stap, en even aanneem, bij wijze van denkoefening, dat rituelen
inderdaad op zichzelf staande, betekenisloze structuren zijn, waarop
zonder boe of bah exaptatie plaatsvindt die tot de geboorte van taal leidt
2
[...].
Met deze woorden begint Jan Lauwereyns het derde hoofdstuk van zijn boekje
Splash. Enkel met extreme goodwill kan je volgens hem De Roders ideeën in
overweging nemen, en zelfs dan kan je dit maar eventjes volhouden. Deze goodwill
laat hij dan ook al snel varen, en zo dadelijk zullen we zien dat dit citaat zelf eigenlijk
ook niet echt van extreme goodwill getuigt.
Toch is er volgens mij maar één manier om tot een vruchtbare lezing van De
Roders essays te komen, en dat is met een bijzonder grote dosis goodwill. Zonder
dit kan de lezing enkel leiden tot misverstanden. Dat wil zeggen, ik ben geneigd het
misverstanden te noemen, hoewel ze het door de manier waarop De Roder schrijft
strikt genomen niet zijn.
Een van de meest aanstootgevende punten in De Roders discours is natuurlijk
het aanhoudend gebruik van het woord ‘betekenisloos’, en het idee ‘dat poëzie
3
gekenmerkt wordt door een neiging tot betekenisloosheid’. Dit brengt Bert Bultinck
ertoe zich in zijn artikel ‘Ferm gesloten’ af te vragen ‘wat je op zinnige wijze over
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poëtische structuren zou kunnen zeggen, zonder er betekenis aan te geven, zonder
4
er een functie aan toe te kennen’. Bultinck wijdt een behoorlijk stuk van zijn artikel
dan ook aan een pleidooi voor het belang van betekenis in de literatuurstudie. Dat
hij gelijk heeft is in feite naast de kwestie. Waar het om gaat is dat het woord
‘betekenisloos’ bij het lezen een haast onoverkomelijke blokkade is die er toe kan
leiden dat interessantere dingen over het hoofd gezien worden. Ook Jos Joosten
is er in zijn essay ‘J.H. de Roder super-tachtiger’ van overtuigd dat ‘De Roders
betoog ten onrechte herleid’ wordt tot het idee van betekenisloosheid. Toch neemt
deze kwestie ook in zijn essay de belangrijkste plaats in, want het is vooral gewijd
aan het geven van een verklaring waarom lezers dit idee van betekenisloosheid zo
aantrekkelijk vinden. Dit komt volgens Joosten doordat De Roders ideeën mooi
aansluiten bij de inmiddels 120 jaar oude en bijzonder hardnekkige poëzieopvatting
van Tachtig waarin poëzie wordt gezien als een onschuldig tijdverdrijf, als iets dat
5
zich, ver weg van de echte wereld, in een autonome ruimte afspeelt. Ook hier geldt
hetzelfde als bij Bultinck: hoe relevant dit ook mag zijn binnen de context van de
bundel Onttachtiging waarin dit essay is opgenomen, wanneer het gaat om een
echte analyse van De Roders theorie doet ze weinig ter zake.
Ook in Splash is deze betekenisloosheid en de zinloosheid die De Roder toeschrijft
aan ritueel en poëzie een zeer belangrijk punt. Lauwereyns stoort zich behoorlijk
6
aan het feit dat De Roder geen definitie geeft van ritueel. Het is inderdaad zo dat
De Roder met de vlag ‘ritueel’ verschillende ladingen wil dekken: zowel met
betrekking tot het Vedische ritueel als met betrekking tot de sjamanistische rituelen
spreekt hij gewoon van ‘het ritueel’, zonder aan te geven dat het om verschillende
dingen gaat. Maar waar Lauwereyns zich vooral aan stoort is de manier waarop
rituelen door De Roder worden voorgesteld, namelijk als reeksen van handelingen
7
die alleen maar correct dienen te worden uitgevoerd en niets betekenen. Dit roept
bij Lauwereyns een beeld op van onze voorouders die heel toevallig beginnen
8
dansen en ritualiseren zonder dat dit enige betekenis heeft , en dat het gebruik van
‘betekenisvolle gebaren’ en ‘semantisch geladen dingen’ pas ontstond ‘nadat eerst
9
het ritueel, toen de poëzie en ten slotte de gewone taal ten tonele was gekomen’.
Naar aanleiding hiervan heeft Lauwereyns het uitgebreid over betekenis en functie
bij ritueel. Hierbij haalt hij een aantal heel interessante punten aan, maar terwijl ze
bedoeld zijn als commentaar op De Roder, komen ze bij mij veeleer aanvullend dan
wel weerleggend over. Zo meteen wordt duidelijk waarom.
Veel interessanter wordt de tekst wanneer je het tekort aan nuancering als lezer
zelf aanvult. Al snel merk je dat er zelfs met de grootste dosis goodwill nog behoorlijk
wat ruimte voor kritiek overblijft. Bovendien krijg je op die manier een ruimere kijk
op de teksten als geheel, omdat je je minder blindstaart op een aantal extreem
klinkende punten.
Het is inderdaad zeer verbazingwekkend hoe De Roder doorheen zijn essays het
woord ‘betekenisloos’ blijft gebruiken. Maar als je de teksten aandachtig leest krijg
je ook een heleboel aanwijzingen dat deze betekenisloosheid niet zo letterlijk
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opgevat mag worden als in de meeste kritieken gedaan wordt. De lichamelijke
ervaring bij het lezen of horen van poëzie, de trance bij het reciteren van mantra's
of het steeds herhalen van verzen door Liana Millu, zijn effecten die volgens De
Roder veroorzaakt worden door de vormelijke aspecten van poëzie of mantra's.
Maar deze ervaringen zijn op zich natuurlijk wèl betekenisvol, de vormelijke kant
van verzen of mantra's heeft hier wel een betekenis, maar gewoon niet noodzakelijk
een semantische betekenis. De Roder probeert zijn stelling over het effect van de
vorm van poëzie kracht bij te zetten met onder andere een uitspraak van T.S. Eliot:
10
‘Poetry can communicate before it is understood’. En wanneer er sprake is van
communicatie, is er sowieso ook sprake van betekenis, in welke vorm dan ook.
Laten we daarom verder geen woorden meer vuil maken aan een te letterlijke
interpretatie van het woord ‘betekenisloos’, en er vanuit gaan dat er, met betrekking
tot de ervaring via vormelijke aspecten in poëzie, veeleer ‘semantiekloos’ wordt
bedoeld.
Iets dergelijks kan ook gezegd worden met betrekking tot rituelen. De Roder zegt:
‘Wat hebben de door Staal beschreven rituelen nu te betekenen, wat symboliseren
ze? Helemaal niets. Het belangrijkste kenmerk van deze rituelen is dat ze geen zin,
11
doel of doelstelling hebben’. Als je dit heel letterlijk opvat, moet je wel zoals
Lauwereyns een beeld krijgen van voorouders die plotseling, heel toevallig, zonder
aanleiding, beginnen te zingen en rond te springen. Maar je kan er ook simpelweg
vanuit gaan dat De Roder zeer karig is met informatie, en zich ertoe beperkt - zij
het zonder dit expliciet te vermelden - iets over de huidige functie van het Vedische
ritueel te zeggen. Op die manier vat je het niet op alsof De Roder ritueel wil reduceren
tot een verzameling doelloze klanken en gebaren. Je gaat er vanuit dat er over de
oorspronkelijke functie van het ritueel nog heel wat meer te zeggen valt en
vermoedelijk ook over de huidige functie, maar dat dit de uitleg van De Roder gewoon
zou aanvullen in plaats van weerleggen.
Frits Staal zegt hier in Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap een
aantal interessante dingen over, die ik kort uiteen zal zetten omdat ze later nog van
belang zullen blijken. Hij beweert inderdaad dat het Vedische ritueel nu geen echt
doel of echte bedoeling meer heeft, dat het voornamelijk draait rond het juist handelen
en het aangename gevoel dat daarmee gepaard kan gaan. Natuurlijk is dit strikt
genomen ook een functie, maar wel een heel ander soort functie dan het ritueel in
oorsprong had. Om iets te kunnen zeggen over het ontstaan van het ritueel, moeten
we terug naar het moment dat de mens zich bewust begon te worden van zichzelf.
Volgens Staal was het vooral belangrijk dat de mens zich bewust werd van zichzelf
als handelend individu. Door handelend op te treden ontdekte de mens dat hij de
wereld om zich heen kon beïnvloeden, en niet langer alles passief over zich heen
moest laten gaan. ‘Dus creëerde hij een wereld van ritueel of ideëel handelen, die
intrinsiek succesvol en van alle onvoorziene gebeurtenissen gevrijwaard was. Deze
12
wereld was een uitdrukking van het bewustzijn dat de mens van zichzelf had’. Ook
in wat de Confuciaanse filosoof Hsün Tz over de Chinese rituelen zegt, herkent
Staal iets van wat volgens hem de oorspronkelijke functie van het ritueel was. Hsün
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Tzü zegt dat deze rituelen er kwamen om een maat te geven aan het menselijk
13
verlangen. Door de rituelen kwamen er normen, en werden er grenzen gesteld.

De goodwill voorbij
Als we de teksten met deze verhoogde toegeeflijkheid gelezen hebben, merken we
dat de problemen daar eigenlijk pas echt beginnen. Wat De Roder vooral wil zeggen
met zijn betoog over het effect van de vormelijke kant van poëzie, is dat de vorm in
het ontstaan van dit effect autonoom kan werken, onafhankelijk van de semantische
inhoud van het gedicht. Hiermee wil hij reageren tegen benaderingen die vormelijke
aspecten van poëzie enkel bekijken vanuit een bepaalde relatie met de inhoud,
meerbepaald de zogenaamde ‘iconische’ relatie, zoals die door W. Bronzwaer wordt
beschreven. Volgens Bronzwaer moet de vorm een icoon zijn van de inhoud,
bijvoorbeeld zoals het ritme in ‘De zee, de zee klotst voort in eindeloze deining’ van
14
Willem Kloos een icoon is van wat de zin inhoudelijk uitdrukt.
Dat De Roder een oproep doet om het belang van vorm ruimer in te schatten is
op zich uitstekend, maar hoe hij die autonome werking van de vorm wil verklaren
is dat iets minder. De vormelijke structuur die in poëzie wordt gebruikt, zou bestaan
uit mathematische essenties, die niet enkel ook in taal en ritueel terug te vinden
zijn, maar eveneens in veel andere cultuur- en natuurfenomenen. Het zijn structuren
die autonoom bestaan en steeds voor een andere functie gebruikt worden, afhankelijk
van in welk cultuur- of natuurfenomeen ze zich manifesteren. Eén van deze
mathematische essenties is de recursiviteit.
Op dit punt komen enkele problemen in De Roders theorie samen. Ten eerste is
er de kwestie van het evolutionaire perspectief. In de evolutietheorie gaat het over
hoe organismen zich doorheen de tijd ontwikkeld hebben. Hierbij kan het gebeuren
dat een lichaamsdeel aanvankelijk een bepaalde functie heeft, maar na een tijd voor
een andere functie gebruikt gaat worden. Zo hebben de vleugels van pinguïns ‘zich
ontwikkeld voor een andere functie dan die van het bevorderen van het
15
zwemvermogen’. (Merk hierbij op dat De Roder er kennelijk wèl vanuit gaat dat
de vleugelstructuur zich in functie van heeft ontwikkeld.) Dit noemt men exaptatie.
De Roder stelt dat ook poëzie en taal aan de hand van dit principe tot stand zijn
gekomen. Dezelfde structuren die in het ritueel aanwezig zijn worden volgens hem
in poëzie en taal aangewend voor een nieuwe functie. Ze worden dus geëxapteerd.
Op deze manier rangschikt De Roder ritueel, poëzie en taal in evolutionair opzicht:
16
het volgende is telkens een exaptatie van het vorige. Deze rangschikking brengt
echter enkele praktische problemen met zich mee. Zo is het niet meteen evident
om cultuurfenomenen op dezelfde manier als natuurfenomenen in evolutionair
opzicht te rangschikken, vooral niet gezien ritueel, poëzie en taal verzamelnamen
zijn voor heel veel verschillende, over tijd en ruimte uitgestrekte cultuuruitingen.
Bovendien maakt wat wij poëzie noemen meestal gebruik van natuurlijke taal, ter-
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wijl datgene wat De Roder in evolutionair opzicht plaatst tussen ritueel en taal dat
onmogelijk gedaan kan hebben. Het is één ding om te spreken over de structuur
van vleugels die geëxapteerd wordt, maar het is iets heel anders om
cultuurfenomenen te beschrijven als exaptaties van dezelfde structuur. Daar komt
ook nog eens bij dat het bij bijvoorbeeld de vleugel van een pinguïn, los van de
evolutie in functie, sowieso ook gaat om een structuur die door de tijd heen veranderd
is: de vleugel heeft zich immers langzaam aan moeten ontwikkelen. Ook dit valt niet
te rijmen met het idee van de steeds onveranderlijke recursieve structuren: in de
evolutietheorie veranderen vormen en structuren van organismen immers continu.
Het idee van de recursiviteit als volledig autonoom Ding-an-sich, dat los van enige
functie bestaat, en telkens voor een andere functie wordt gebruikt, brengt ons al
meteen bij een volgend probleem. Je zou bij het bovenstaande misschien kunnen
stellen dat het gaat om structuren in de menselijke hersenen, die telkens op een
nieuwe manier aangewend worden, net zoals taalkundigen stellen dat de structuren
in het taalcentrum van de hersenen ooit voor andere cognitieve vermogens
ontwikkeld zijn. Maar dit is niet wat De Roder zegt. Dat zou namelijk een ander stuk
van zijn theorie ondermijnen. Wanneer je stelt dat structuren zoals recursiviteit in
de hersenen zitten, dan is die aanwezigheid in de hersenen een voor de hand
liggende verklaring voor de aanwezigheid van recursiviteit in ritueel, poëzie en taal.
Maar dan wordt het hele proces van exaptatie iets dat zich afspeelt in de hersenen,
en niet daarbuiten. Op die manier wordt recursiviteit een soort hulpmiddel, een
structuur die in onze hersenen aanwezig is, en gebruikt wordt als structurele basis
in producten van onze hersenen, zoals ritueel, poëzie en taal. En die ook aangewend
wordt, en hier komt De Roders idee helemaal in gevaar, om natuurfenomenen mee
te verklaren. Ja, er is recursiviteit te vinden in de wortels en takken van bomen, in
de groei van kroos op een meer, maar is dat niet vooral zo omdat onze hersenen
geprogrammeerd zijn om deze structuur te ontwaren? Is het niet omdat onze
hersenen die structuur kennen en kunnen toepassen dat wij deze structuur
terugvinden in zoveel natuurfenomenen? Als onze hersenen andere structuren
hadden bevat, zouden we wellicht andere structuren ontwaren in de natuur. Maar
dit strookt niet met De Roders betoog. Hij spreekt wel degelijk over ‘niet menselijke
(met de connotatie van onmenselijke), maar ons menszijn wél kenmerkende
17
mathematische structuren’. Bert Bultinck zegt hierover: ‘de hele vraagstelling gaat
zo manifest uit van een Ding an sich, van een grondpatroon van de werkelijkheid,
18
dat het lijkt alsof Kant nooit heeft bestaan’. De Roder gaat er inderdaad vanuit dat
‘mathematische essenties’ entiteiten zijn die op zich bestaan, los van de dingen
waarin ze zich manifesteren. Maar de formulering ‘mathematische essenties’ zelf
ondermijnt dit al, want ook de mathematica is een uitvinding van de mens. Op p. 76
wordt de absurditeit ten volle duidelijk: ‘Betekenis is ontstaan door klanken aan
19
bepaalde structuren te hechten’. En op p. 87 gaat hij nóg een stapje verder: taal
is ontstaan door ‘het hechten van betekenis aan de betekenisloze structuren van
het ritueel’, wat neerkomt op ‘het hechten van betekenis aan mathematische
20
essenties, aan algoritmen’.
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De Roder gaat er dus van uit dat de mathematische essenties structuren zijn die
op zich bestaan, los van dingen waarin ze zich manifesteren, en dat ze kunnen
aangewend worden om eerst klank, en vervolgens ook betekenis aan vast te hechten.
Maar laten we eens goed kijken naar het principe van de recursiviteit. Het gaat om
iets zeer abstracts, iets dat pas ervaarbaar wordt in een concrete manifestatie. Je
kan geen recursiviteit zien, horen of ervaren wanneer het niet is via iets (boomwortels,
een Droste-cacaoblik,..) waarin het zich manifesteert. Het is ook pas in de abstractie
dat de gelijkenis schuilt tussen bijvoorbeeld het Droste-blikje en de boomwortels.
In de concrete manifestaties is er van gelijkenis soms weinig sprake. Bovendien
gaat het, zoals De Roder trouwens zelf ook aangeeft, bij het beschrijven van heel
wat natuurverschijnselen om recursiviteit die verwerkt zit in getallenreeksen, zoals
de reeks van Fibonacci. Verschillende natuurverschijnselen dienen verklaard te
21
worden met verschillende getallenreeksen. Hier is dus nog eens een extra abstractie
nodig om tot de onderliggende gelijkenis te komen. Met andere woorden, een
mathematische essentie is niet iets dat volledig los van de mens bestaat en dat in
zijn autonome vorm, los van een concrete manifestatie, toch door de mens wordt
waargenomen en aangewend om klank en betekenis op te plakken.
Laten we toch onze goodwill maar weer even boven halen, en afstand nemen
van de onwaarschijnlijke manier waarop De Roder de aanwezigheid van structuren
voorstelt. Immers, los van deze voorstelling valt het niet te ontkennen dat er effectief
structurele gelijkenissen te vinden zijn tussen het Vedische ritueel en de taal. In
allebei vinden we wel degelijk een vorm van recursiviteit. In taal kennen we dit
allemaal. Het gaat bv. om zinnen als ‘Ik denk dat ik denk dat ik denk’, waarbij er
steeds een zin in een andere zin wordt geïncorporeerd. Ook de incorporatie van
zinnen in teksten, of van teksten in boeken kunnen we als vormen van recursiviteit
opvatten. De recursiviteit in het Vedische ritueel wordt door Frits Staal ‘incorporatie’
22
genoemd. Hij vertelt dat bv. de śrauta-rituelen bestaan uit een hiërarchie van een
aantal rituelen. Die rituelen bestaan op hun beurt elk uit een aantal deelhandelingen.
Stel dat je ritueel A en ritueel D hebt, dan kan ritueel A bestaan uit een aantal
deelhandelingen (a1, a2,...) en uit ritueel D. Ritueel D bestaat dan ook uit
verschillende deelhandelingen (d1, d2,...), maar ook a1 kan een aantal
23
deelhandelingen van ritueel D bevatten. Dit zijn dus zeer complexe vormen van
incorporatie. Het is ook heel belangrijk hierbij op te merken dat Staal benadrukt dat
24
deze complexe rituele structuur het gevolg is van een lange evolutie. De complexe
vormen van incorporatie hebben zich dus door een lange evolutie in het ritueel
gemanifesteerd. Dit brengt ons alweer bij een volgend probleem. Het ondermijnt
namelijk opnieuw De Roders idee over het ontstaan van ritueel en taal door het
hechten van klank aan mathematische essenties zoals recursiviteit: niet de klanken
(en gebaren) zijn geïntegreerd in de complexe structuren, maar net het omgekeerde
is gebeurd.
Ook als we de recursiviteit in het Vedische ritueel vergelijken met die in taal en
in poëzie doet zich een probleem voor. Over recursiviteit in ritueel en taal hebben
we het hierboven al even gehad. Over recursiviteit in poëzie zegt De Roder enkel
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dat ze in ‘de ritmische klankstructuren’ terug te vinden is. Maar doorheen zijn
essays geeft hij geen enkel voorbeeld van waar die recursiviteit in poëzie volgens
hem precies te vinden is. Toch lijkt het mij niet zo moeilijk om een vorm van
recursiviteit in poëzie te ontwaren. Kijken we maar eens naar ‘uma vez, uma vala’
van Augusto de Campos, een dichter van de Braziliaanse Noigandres groep:
uma vez
uma vala
uma foz
uma vez uma bala
uma fala uma voz
uma foz uma vala
uma bala uma vez
uma voz
uma vala
26
uma vez

Staal zegt over de śrauta-rituelen: ‘Elk volgend ritueel vooronderstelt het vorige en
27
incorporeert een of meer handelingen uit een of meer eerdere rituelen’. Hetzelfde
zien we in dit gedicht gebeuren, zij het op veel kleinere schaal. Elke regel incorporeert
een woord, en vaak ook nog een andere klank, uit de vorige regel. Dit is op zich al
een vorm van recursiviteit. Ook het feit dat elke regel een eenheid vormt binnen de
grotere eenheid van het gedicht, en dat de regels in het midden van het gedicht uit
twee eenheden bestaan die samen ook weer een eenheid vormen, wijst op een
soort recursiviteit. En hoewel het hier bijzonder expliciet is, is het zeker niet
ondenkbaar dat dergelijke structurele principes ook in andere poëzie tot uiting kunnen
komen, bijvoorbeeld via ritmische gelijkenis of klankgelijkenis.
Er is dus wel degelijk recursiviteit te vinden in ritueel, poëzie en taal. Maar niet
alleen is er telkens sprake van een niveauverschil (bv. recursiviteit op niveau van
een ritueel tegenover recursiviteit op niveau van een vers), er is ook een kwalitatief
verschil: de ene keer gaat het om incorporatie op het niveau van talige syntaxis (ik
denk dat ik denk), de andere keer om een puur vormelijke incorporatie van klanken,
woorden, of zelfs gebaren. Deze verschillen maken het idee dat de structuur, zoals
De Roder met zijn exaptatietheorie suggereert, rechtstreeks van het ene (bv. ritueel)
op het andere (bv. poëzie) geëxapteerd wordt wel erg onwaarschijnlijk. Voor ritueel,
taal en poëzie geldt dat de structurele gelijkenis pas echt duidelijk wordt via een
zekere mate van abstractie. Het niveau- en kwaliteitsverschil tussen de structuur
van talige syntaxis en die van ritme ondermijnt bovendien ook De Roders uitspraak
28
dat ritme misschien ‘zelfs de betekenisloosheid van syntaxis ervaarbaar’ maakt.
We kunnen dus besluiten dat er puur praktisch gezien heel wat bezwaren te
vinden zijn voor de stelling van de evolutionaire exaptatie ritueel - poëzie - taal.
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De Roders verdienste
Wanneer we de rigide evolutionaire rangschikking en het idee van de onveranderlijke
betekenisloze mathematische essenties wegfilteren uit De Roders idee, blijven we
achter met iets dat mogelijk wèl een aanleiding kan zijn voor verder onderzoek: de
structurele gelijkenissen in ritueel en poëzie. Zoals hierboven reeds duidelijk werd,
vinden we wat Staal zegt over het volgende ritueel dat het vorige veronderstelt en
er iets uit incorporeert, ook terug in poëzie. Sterker nog, het lijkt daar zelfs een heel
belangrijk principe. Denken we bijvoorbeeld aan rijm: een rijmstructuur staat of valt
met het principe dat het tweede rijmwoord het eerste veronderstelt en er een deel
van incorporeert.
Het aanwijzen, of eerder gezegd het via veel omwegen in de richting wijzen van,
de mogelijke structurele verwantschap tussen ritueel en poëzie is volgens mij de
echte verdienste van De Roders essays. Toch is dit punt nooit echt dik in de verf
gezet en ligt volgens anderen de kern van De Roders betoog elders. Ook Jos Joosten
is ervan overtuigd dat de ‘echte waarde’ van De Roders essays ‘door niemand juist
ingeschat is’, maar volgens hem ligt die waarde ‘in het aanbrengen van een link wellicht is het in dit geval bij uitstek terecht te spreken van de missing link - met het
29
taalkundig denken van Noam Chomsky’. Chomsky hield zich niet bezig met de
vraag naar het ontstaan van taal, en die lacune wordt door De Roder opgevuld met
een hypothese uit het onderzoek naar rituelen van Frits Staal. Natuurlijke taal zou
zijn oorsprong hebben in ritueel, en zou daardoor nodeloos ingewikkeld zijn. Rituelen
zijn ontstaan om de groepscohesie te bevorderen. En het idee dat de door Staal
beschreven rituelen geen zin, doel of doelstelling hebben, zou dan De Roders betoog
30
over poëzie funderen.
Dit kan echter niet de wetenschappelijke verdienste van De Roder zijn, om de
eenvoudige reden dat alles wat Joosten hier aanhaalt niet van De Roder komt, maar
van Frits Staal. Het is Staal zelf die de oorsprong van taal in verband brengt met
ritueel, door te wijzen op de structurele gelijkenissen zoals de principes van
recursiviteit en transformatie die zowel in taal als in ritueel terug te vinden zijn. Het
is eveneens Staal die erop wijst dat ook Chomsky in zijn taalkundige theorieën van
deze principes gebruik maakt. En het is zelfs Staal die de hint geeft dat dezelfde
structurele principes misschien ook wel in poëzie terug te vinden zijn: ‘Versmaten
en gezangen lijken op ritueel in zoverre zij geen betekenis uitdrukken, maar
31
syntactische structuren in zuivere vorm weerspiegelen’.
Bovendien is het misschien niet overbodig om op te merken dat het Chomskyaans
denken in feite nauwelijks een rol speelt in de essays van De Roder. Bert Bultinck
zegt dat het bijzondere aan Chomsky's theorie niet het idee was ‘om talige structuren
puur formeel te willen beschrijven: dat gebeurde al voor zijn tijd [...] de echte revolutie
bestond erin dat Chomsky wou gaan onderzoeken welke formele structuren nu in
32
ons brein zijn ingebakken’. En net de kwestie van structuren in de hersenen bleek
hierboven een problematisch punt bij De Roder. Het feit dat De
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Roder iets zegt over recursiviteit en transformatie, structuren die weliswaar door
Chomsky, maar ook door anderen voor en na Chomsky worden gebruikt, kan je
nauwelijks een link met het Chomskyaans denken noemen.
Het blijkt heel interessant om te kijken naar wat de critici het meest benadrukken,
wat zij dus het belangrijkst achten in De Roders uiteenzetting. Dit zegt natuurlijk
vooral veel over waar De Roder zelf zijn accenten legt. Zowel door Bultinck als door
Joosten wordt de nadruk het sterkst op taalkunde gelegd. Joosten ziet het hart van
De Roders betoog in het hoofdstukje ‘Van ritueel naar taal’. Bultinck wijdt een
behoorlijk deel van zijn essay aan het bespreken van problemen binnen de
generatieve grammatica, die op hun beurt het betoog van De Roder in de problemen
brengen. Lauwereyns legt de nadruk dan weer voornamelijk op het (neuro)biologische
aspect. Hij stelt zich de vraag of De Roders studie een steentje kan bijdragen tot
het ontwikkelen van ‘een vrij volledige en grondig beargumenteerde theorie [...] over
33
hoe het komt dat homo sapiens sapiens is begonnen te spreken en dichten’. De
Roder vertelt hoe de Darwinisten het adaptionistische programma zien als het
belangrijkste principe in de evolutieleer. Zij geloven volgens hem dat het
hoofdprogramma van de evolutie inhoudt dat iets zich ontwikkelt voor een bepaalde
functie. Maar vaak worden deze ‘adaptionist stories’ ontmaskerd doordat er sprake
blijkt van exaptatie. De factor toeval speelt hierbij een belangrijke rol. De Roder wil
niet pleiten voor een exaptionistisch hoofdprogramma, maar eerder voor de
afwezigheid van een hoofdprogramma: het gaat om een samenwerking tussen
34
verschillende programma's ‘zonder duidelijke hiërarchie’. Behoorlijk besliste taal
en erg verdragende conclusies voor iemand die zich ver buiten zijn eigen vakgebied
begeeft. De doorsnee literatuurwetenschapper zal hier wellicht vraagtekens bij
plaatsen, maar is op zijn beurt evenmin voldoende op de hoogte van deze biologische
kwesties om zeker te zijn of De Roder de zaken verdraait of niet. Gelukkig komt er
dankzij Lauwereyns hulp vanuit neurobiologische hoek: ‘bij het lezen van de vier
essays over Taal, ritueel en poëzie stootte ik op zoveel halve waarheden en
verdraaiingen op het gebied van de biologie dat ik me bijna persoonlijk aangerand
35
voelde’.
Het hoog taalkundig en biologisch gehalte in De Roders teksten, en vooral de
manier waarop hij over deze disciplines praat, leidt tot veel veralgemeningen en
onvolledigheden, en zorgt daardoor voor heel wat kritiek vanuit deze vakgebieden.
Natuurlijk kan kritiek heel vruchtbaar zijn voor een onderzoek, maar dat lijkt hier
toch niet het geval. Bultinck besluit zijn taalkundige correcties met de opmerking
dat De Roder voor zijn belangrijke punt over de betekenisloze structuren ‘de
36
generatieve taalkunde helemaal niet nodig’ had. Lauwereyns hoopt dat de mens
ooit ‘een grondig beargumenteerde theorie zal kunnen presenteren over hoe het
komt dat homo sapiens sapiens is begonnen te spreken en dichten’, maar op de
vraag of de studie van De Roder hiertoe een steentje zal hebben bijgedragen kan
hij niet echt bevestigend antwoorden. Hij wil wel positief antwoorden op de vraag
of De Roders betoog nuttig is geweest, maar dan vooral omdat hij zonder dit betoog
37
zelf niet zo ijverig was beginnen lezen en zijn eigen boekje er niet was gekomen.
Het
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werk is dus eerder een stimulans dan wel een geslaagde poging tot
interdisciplinariteit.

Interdisciplinariteit
We kunnen stellen dat De Roder in zijn pogingen om verschillende vakgebieden
met elkaar te verbinden overambitieus is. Hierdoor blijft er onvoldoende ruimte om
iets grondig uit te werken, en dat terwijl een goed uitgewerkte basis net onmisbaar
is voor een interdisciplinaire aanpak. Dit wordt bijvoorbeeld ook duidelijk in ‘Natuur
in cultuur, cultuur in natuur’, een artikel dat De Roder schreef ter inleiding van het
themanummer van Armada over taal, evolutie en literatuur. Hierin praat hij over het
‘geëxtendeerde fenotype’, een begrip dat geïntroduceerd werd door
evolutiewetenschapper Richard Dawkins. Dit begrip houdt in dat men in de
evolutietheorie niet enkel kijkt naar de evolutie van de genen (genotype) en van de
kenmerken hiervan in en op het lichaam van het organisme (fenotype), maar ook
naar effecten van de genen in ‘de omgeving van het lichaam’, zoals bijvoorbeeld
een beverdam of een vogelnestje. De Roder stelt hier plots dat we enkel iets over
literatuur in evolutionaire zin kunnen zeggen wanneer we een literair werk opvatten
38
als een geëxtendeerd fenotype. Hier lijkt hij te beseffen dat zijn rigide
exaptatietheorie toch enigszins bijgeschaafd moet worden. Het idee van literatuur
als geëxtendeerd fenotype klinkt inderdaad al iets plausibeler. Maar wat voor
gevolgen dit heeft voor heel De Roders eerdere theorie, daar gaat hij verder niet
op in, terwijl die gevolgen toch wel niet min zullen zijn, gezien het met de betrekking
van genetisch (veranderlijk) materiaal toch al meteen over iets heel anders gaat
dan onveranderlijke, onmenselijke structuren. En hoe past exaptatie hier nog in het
plaatje?
Je kan er natuurlijk op wijzen dat de essayvorm een grotere vrijheid geniet, maar
het probleem van de onvoldoende grondige uitwerking doet zich ook voor in ‘Poetry,
language, and ritual performance’, een wetenschappelijk artikel dat De Roder samen
met de linguïst Marco Haverkort heeft geschreven. In de eerste twee secties van
dit artikel zet De Roder zijn ideeëngoed nogmaals uiteen. In de derde sectie levert
39
Haverkort ‘independent evidence’ uit zijn eigen vakgebied. ‘Independent’ lijkt hier
echter vooral te betekenen dat het bewijsmateriaal van Haverkort niet echt iets te
maken heeft met de twee vorige secties. Haverkort levert bewijsmateriaal voor De
Roders exaptatietheorie door te wijzen op formele principes uit de muziek die ook
in taal gebruikt worden. Verder haalt hij aan dat bij taalverwerking verschillende
delen van de hersenen worden gebruikt voor verschillende onderdelen van taal, net
zoals ook de verschillende aspecten van muziek verwerkt worden in verschillende
delen van de hersenen. Sommige delen van de hersenen die bij taalverwerking
geactiveerd worden, ondersteunen op de eerste plaats andere cognitieve functies.
40
Dit bevestigt volgens Haverkort het idee dat taal een exaptatie is. Deze
argumentatie kan hooguit een aanzet tot interdisciplinariteit zijn, maar ze is
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het op zich niet. Dat taal een exaptatie is van andere cognitieve functies is niet De
Roders stelling, maar bestond al veel eerder. Er is ook niet noodzakelijk een link
tussen dit idee van exaptatie en de manier waarop exaptatie in De Roders betoog
wordt ingevuld, namelijk als de rigide evolutionaire ordening ritueel-poëzie-taal. En
hoewel vermoedelijk niemand zal ontkennen dat er gelijkenissen zijn tussen muziek
en poëzie, is het voor de stelling van De Roder, waarin poëzie door zijn status als
missing link een belangrijke plaats inneemt (of eerder gezegd zou moeten innemen)
niet aanvaardbaar om zonder meer argumentatie uit het domein van de muziek te
gebruiken. Wat hier ontbreekt is een grondige basis om De Roders stelling en het
materiaal van Haverkort samen te brengen, een fundament om interdisciplinariteit
op uit te bouwen. Hun respectievelijke bijdrages zijn zo weinig aan elkaar verbonden
dat de eindnoot, waarin gezegd wordt dat Haverkort voornamelijk verantwoordelijk
is voor de derde sectie en De Roder voor de twee eerste, onwillekeurig een beetje
sarcastisch overkomt.
Dus zelfs wanneer er een taalkundige wèl overtuigd is dat zijn vakgebied op
zinvolle wijze te linken is met De Roders ideeën, blijkt dit toch nog geen echte
opening voor interdisciplinair onderzoek. Dit zou kunnen betekenen dat De Roders
onderzoek een verkeerde richting uitgaat. Om verder onderzoek vruchtbaar te maken
lijkt het mij dan ook beter om met een smallere basis te vertrekken. Hierboven gaf
ik al aan dat er structurele verwantschappen bestaan tussen ritueel en poëzie die
verder onderzoek vragen. Dit zou een minder uitgebreide maar grondigere vorm
van interdisciplinariteit kunnen opleveren, een basis waarmee later natuurlijk nog
steeds een vruchtbare toenadering tot andere vakgebieden gezocht kan worden.

De dualistische structuur
Hierboven werd al gezegd dat het vooral de manier waarop De Roder de taalkunde
en de biologie in zijn betoog betrekt is die hem de das omdoet. Dit komt niet enkel
doordat De Roder teveel dingen tegelijkertijd met elkaar wil verbinden, maar ook
doordat hij het onderzoek in de taalkunde en de biologie kost wat kost wil polariseren
tot twee tegengestelde takken, een formalistische en een functionalistische. In de
taalkunde gaat het om het formalisme van de generatieve grammatica en hun idee
van de autonome syntaxis, tegenover de functionalistische taalkunde die de structuur
van taal volledig vanuit de functie wil verklaren, en volgens De Roder geen oog
heeft voor de structuur op zich. Bultinck vertelt ons dat deze oppositie sterk
gerelativeerd moet worden: functionalisten proberen ook zoveel mogelijk structuren
te ontdekken, velen onder hen zien het taalvermogen wel degelijk als een exaptatie
van andere functies, en een heilige schrik van de factor toeval hebben ze ook al
41
niet. In de biologie wordt de functionalistische tak vertegenwoordigd door de
darwinisten, die volgens De Roder stellen dat een structuur zich ontwikkelt voor een
functie, de zogenaamde adaptatie. De exaptionisten zijn hier de formalisten, omdat
ze er vanuit
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gaan dat een structuur ook voor een andere functie kan geëxapteerd worden.
Lauwereyns wees erop dat ook deze oppositie sterk overdreven en veel te
gesimplificeerd is, dat er bij evolutiewetenschappers geen sprake is van twee duidelijk
42
gescheiden kampen, en dat De Roder functionalisme veel te karikaturaal voorstelt.
Toch is dezelfde oppositie volgens De Roder ook van toepassing op de
literatuurwetenschap. Hier is W. Bronzwaer een vertegenwoordiger van de
functionalistische tak, want hij wil de vorm van poëzie enkel bekijken als icoon van
de inhoud. Hij stelt dat de dichter ‘gebonden [is] aan de eis dat de vormtaal van zijn
43
gedicht een icoon dient te zijn van de betekenis die hij wil overdragen’. Zo heeft
de ritmische structuur van ‘De zee’ van Kloos een natuurlijke verwantschap met de
zee, en is het mogelijk dat de mens bij het lezen, het ervaren van deze regel weer
dichter bij de natuur (de zee) komt te staan. Poëzie is volgens Bronzwaer dan ook
‘dát taalgebruik waarin wij ernaar streven aan de willekeur of de opzegbaarheid van
44
de tekens te ontkomen’. Bronzwaer heeft volgens De Roder een voorkeur voor
poëzie uit de romantisch-symbolistische traditie, omdat de iconische strategie er zo
goed op toegepast kan worden. Deze traditie probeert immers de breuk tussen
woord en wereld op te heffen, en zo de verbondenheid van de mens met de wereld
te herstellen. Op deze manier wordt de vorm enorm tekortgedaan, omdat de
zelfstandige werking ervan niet wordt onderschreven. Tot zover niets nieuws, maar
op p. 79 lezen we toch wel iets heel vreemds:
Want weet de mens zich in zijn meest menselijke eigenschap, de taal,
verbonden met de natuur, en wel met de natuur als samenhang van
mathematische essenties, in de poëzie ervaart hij die verbondenheid in
de lichamelijke reactie op ritmische klankstructuren. Hier is [...] het
45
dualisme van mens en natuur opgeheven.
Wat blijkt nu: niet alleen ontpopt De Roder zich plots - na al zijn kritiek op de
romantisch-symbolistische traditie - tot de meest radicale romanticus van allemaal,
hij loopt bovendien ook nog een beetje in zijn eigen val. Het gaat bij De Roder
immers om hoe de vorm door zijn autonome status ook autonoom kan werken in
de ervaring van een gedicht, los van enige betekenis. Waarom zouden we dan de
natuur, die uiteindelijk ook slechts een verzameling is van functies en betekenissen
die zich dankzij deze onveranderlijke autonome structuren kunnen manifesteren,
moeten ervaren en niet de structuren op zich?
De radicale oppositie formalisme - functionalisme, op welk gebied dan ook, blijkt
dus weinig zinvol. Deze polarisatie heeft overigens nog een ander, ernstiger gevolg
voor het debat. Critici willen graag de radicale oppositie in hun eigen vakgebied
relativeren, maar dit belet hen niet om heel vaak (en vermoedelijk ook zonder dat
ze dit zelf ten volle beseffen) datgene wat we traditioneel zien als ‘vorm’ en ‘inhoud’
van poëzie wèl in tegenovergestelde hoeken van de vechtring te plaatsen. Zo zegt
Ron Elshout in zijn artikel ‘De poëzie voorbij’ dat ritmisering in de poëzie van Lucebert
en Hans Faverey een belangrijke rol speelt, maar dat hun gedichten anderzijds
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ook ‘voorbeelden [zijn] van bijkans ongelimiteerde betekenisverrijking’. Dit toont
46
volgens Elshout dat ‘beide zienswijzen elkaar niet uitsluiten’. Vorm en betekenis
kunnen dus mooi in vrede naast elkaar leven. Ook deze polarisatie is het gevolg
van De Roders radicale oppositie formalisme - functionalisme waarin vorm wordt
gezien als een autonome betekenisloze structuur. Volgens mij is er in een debat
over poëzie werkelijk niets minder zinvol dan een dergelijke polarisatie van vorm
en inhoud.

Vorm, intentie en betekenis
Het wordt steeds duidelijker dat het idee van de volledige autonomie van de vorm,
los van elke soort betekenis, onmogelijk kan worden volgehouden, en dat hoe verder
De Roder gaat in zijn pogingen deze autonomie toch te bewijzen, hoe sterker net
het tegendeel blijkt. Ik ben ervan overtuigd dat het een veel grotere reductie is voor
de vorm, zowel in ritueel als in poëzie, wanneer je de menselijke intentie, en bijgevolg
de betekenisvolheid, erin niet onderschrijft, wanneer je de vorm beschouwt als iets
van een geheel andere orde, iets dat losstaat van betekenisgeving en er volledig
aan vooraf gaat. Je verliest dan iets heel belangrijks uit het oog. Leo Samama zegt
in ‘Over de verhouding tussen muziek en poëzie’, een lezing die hij hield voor de
Achterberg Stichting op 20 april 1991, dat in voorhistorische tijden muziek niet meer
was dan een verlengstuk van verbale taal, dat er nog geen duidelijk onderscheid
was tussen klanken die woorden zijn geworden en klanken die tot muziek worden
gerekend. Muziek werd toen gezien als een taal, er was nog geen duidelijk
onderscheid tussen de twee. Muziek en taal zouden dus een gezamenlijke oorsprong
47
hebben. Laten we er even vanuit gaan dat je taal, poëzie en muziek kan
beschouwen als manieren om de wereld betekenis, zin en vorm te geven. Aan de
hand van wat Staal zegt over de oorsprong van ritueel, kunnen we ook over ritueel
iets dergelijks zeggen. Als we dan stellen dat taal en muziek vroeger niet te scheiden
waren, moet dit ook gelden voor de betekenis die zij aan de wereld gaven. De
grenzen tussen wat wij nu onderscheiden als (niet-semantische) vorm en
(semantische) inhoud waren toen nog vaag. Zo moet er ook bij het Vedische ritueel,
waarin zowel mantras met enkel klank als mantras met echte woorden voorkomen,
een fase zijn geweest waarin het onderscheid tussen klanken zonder semantische
betekenis en klanken met semantische betekenis nog niet duidelijk was. Als we
stellen dat ‘vorm’ en ‘inhoud’ niet strikt te scheiden vielen, dan wil dit ook zeggen
dat hun manieren van betekenisgeving geen los van elkaar staande systemen
geweest kunnen zijn. Als we Samama volgen is er historisch gezien geen reden om
aan te nemen dat de vorm autonoom verwijst naar mathematische essenties, of dat
de ervaring die vormelijke aspecten tot stand brengen veroorzaakt wordt door die
autonome mathematische essenties. Voor de poëzie zou dit dan betekenen dat de
vorm en de inhoud van een gedicht niet noodzakelijk in Bronzwaeriaans opzicht
naar dezelfde betekenis hoeven te verwijzen, maar wel naar hetzelfde systeem van
betekenisgeving.
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Zo blijkt ook dat De Roder, door te stellen dat het bij ritueel, poëzie en taal steeds
gaat om dezelfde structurele principes die voor een andere functie worden gebruikt,
iets belangrijks uit het oog verliest, namelijk de gelijkenis in de functie van ritueel,
poëzie en taal. Zonder hier verdragende conclusies aan te willen verbinden is het
redelijk veilig te stellen dat ze alledrie te maken hebben met zingeving, vormgeving
en betekenisgeving, én dat de vorm, de structuur, hierin steeds een belangrijke rol
speelt. Deze gelijkenis in functie kan voor verder onderzoek heel interessant zijn,
maar door zijn ideeën over autonome vorm en exaptatie laat De Roder deze
mogelijkheid bijna geheel onbenut.
In het artikel met Haverkort vinden we een stelling die toch een heel klein beetje
een aanzet zou kunnen zijn tot een vraag over de mogelijke gelijkenis in functie:
‘Could it be that poetry gives us a perfect argument for the hypothesis that prosody
48
precedes or facilitates syntax in language?’. Laten we eens kijken naar
onderstaande litanie uit het Vedische ritueel:
Vuur Licht Licht Vuur
Indra Licht Licht Indra
49
Zon Licht Licht Zon

Deze litanie giet de qua betekenis verwante woorden ‘vuur’, ‘licht’, ‘zon’ en ‘Indra’
(Indra is de Vedische god van het firmament) in een bepaalde vormelijke ordening.
Dit kan gevolgen gehad hebben voor hun betekenis. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
dat de verwantschap tussen de dingen waarvoor deze woorden staan door deze
structuur benadrukt wordt, of net hun verschil, of allebei tegelijk. Misschien, wie
weet, heeft de structuur van deze mantra de betekenis van deze woorden wel mee
tot stand gebracht. Hoe dan ook, in de mantra gebeurt iets dat gelijkaardig is aan
wat er in syntaxis, zij het op meer gecompliceerde wijze, gebeurt: woorden worden
op een bepaalde manier met elkaar verbonden, een manier die hun betekenis binnen
de zin, of binnen het geheel van woorden, kan beïnvloeden. Er is dus een gelijkenis
in de manier waarop deze structuren functioneren. Wat hier vooral duidelijk wordt
is de essentiële rol van vorm in het tot stand komen van betekenis. Het gaat om
een soort van constante wisselwerking tussen de twee.
Wanneer we in de mantra de woorden vervangen door klanken zonder
semantische betekenis, bijvoorbeeld ‘Xuur Xicht Xicht Xuur’, blijft de vormelijke
structuur nog steeds duidelijk. Maar wanneer we de zin ‘Ik denk dat ik denk dat ik
denk’ vervangen door ‘Ik enk at ik enk at ik enk’, gaat de syntactische structuur van
ondergeschiktheid verloren. Om dit syntactisch principe te begrijpen moeten we
immers op de hoogte zijn van de semantische betekenis van het woordje ‘dat’.
Misschien mogen we hieruit wel afleiden dat prosodie, in de zin van vormelijke
structuur, aan de basis van syntactische structuren ligt, maar dat er om tot echte
talige syntaxis te komen minstens een oervorm van semantiek nodig was.
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Samenwerking en wisselwerking dus: vorm kan betekenis genereren en betekenis
kan dan weer vormelijke structuren tot stand doen komen. Het kan eenvoudigweg
geen kwestie zijn van betekenis op vorm ‘plakken’. Hier wordt opnieuw duidelijk hoe
zinloos het zou zijn om vorm van zijn status als initiële betekenisgever te ontdoen,
en de menselijke intentie erin niet te onderschrijven. Wanneer we het idee van de
autonome mathematische essenties achter ons laten, ligt de weg voor verder
onderzoek open.

Tot slot
Er is nog iets dat Bultinck en Lauwereyns met elkaar gemeen hebben: de manier
waarop ze hun betoog besluiten. Ze lijken er op het einde allebei nood aan te hebben
wat gas terug te nemen. Bultinck zegt het zelfs letterlijk: ‘Graag neem ik op dit
moment wat gas terug: als ik in het vorige deel met scherp trachtte te schieten, was
dat vooral omdat ik het zo jammer vind dat De Roder [...] zich [...] noodgedwongen
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verliest in een taalkundige heksenketel [...]’. Lauwereyns vraagt zich af: ‘Heb ik
mijn zwarte python niet op de wijze van de kolonialen behandeld? Meteen het geweer
erop richten en maar schieten, tot het betoog van J.H. de Roder morsdood zou
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zijn?’. Het is opvallend dat ze hun betoog allebei vergelijken met schieten. Alsof
ze zich bewust zijn van de gewelddadigheid in hun aanpak, van de drastische
gevolgen ervan en misschien ook wel een klein beetje van de zinloosheid van dit
geweld. De vergelijking van De Roders betoog met een zwarte python is dan ook
niet zo vergezocht: datgene wat gevaarlijk lijkt en een gewelddadige aanpak uitlokt
springt onmiddellijk in het oog; datgene waar we misschien iets van kunnen leren,
valt veel minder op, maar moet hetzelfde lot ondergaan. Dit kan eigenlijk niet anders
dan een gevoel van leegte achterlaten, een gevoel van ongemakkelijkheid, een
vermoeden dat je misschien wel iets hebt gemist... een leemte waarvoor enkel een
grote dosis goodwill je kan behoeden.
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Kortaf
Ewoud Kieft, Het plagiaat. De polemiek tussen Menno ter Braak en Anton
van Duinkerken. Vantilt, Nijmegen 2006. 415 blz. ISBN 90 75697 96 1.
Prijs: €26,95
‘Het is in dezen tijd waardeloos, katholiek te zijn. Het is een farizeeërsgebaar, te
gelooven, zooals een katholiek gelooft, het is kinderachtig en belachelijk tevens,
het stempelt iemand tot een geestelijke curiositeit. [...] Wie immers denkt er aan,
zich, op het gebied der levensbeschouwing zelf te meten met een katholiek? Men
meet zich met hen, die partij geven, en niet met kreupelen, die zich op het critieke
moment aan de strijd onttrekken en achter hun onzinnige (vooral niet:
bovenzinnelijke!) geloofswaarheden retireeren!’ In De vrije bladen van oktober 1930
sprak Menno ter Braak heldere taal: liever ketters dan paaps. Toen hij het opstel
‘Waarom ketters?’ in 1931 opnam in de bundel Man tegen man voegde Ter Braak
een voetnoot toe waarin hij zijn essay presenteerde als de inleiding tot een niet
gerealiseerde bundel opstellen waarin het katholicisme ‘in zijn hedendaagsche vorm’
zou worden gefileerd. Van dat voornemen was hij teruggekomen, want een zo
nadrukkelijke bundeling zou de verkeerde indruk wekken ‘dat een bestrijding van
het katholicisme voor den tegenwoordigen “ketter” een quaestie van
levensnoodzakelijkheid zou zijn’. Wie zich verschuilt achter een versteende waarheid,
plaatst zichzelf buiten de moderne tijd en is dus hoogstens te bestrijden als een
curieuze pretentie. In ‘Het opium der vormen’ uit 1927 had Ter Braak zijn katholieke
generatiegenoten al buiten het moderne speelveld geplaatst door hun geloof te
‘ontmaskeren’ als een afgeleefde vorm die in de moderne tijd geen kracht meer had
en enkel nog geplagieerd kon worden. In 1930 was de zaak voor hem afgedaan.
De kwestie lag niet zo eenvoudig als Ter Braak het zijn lezers wilde doen geloven.
Dat bleek al uit het gegeven dat ‘Waarom ketters?’ toch de status kreeg van een
proloog: in Man tegen man opende het de slotreeks van vijf opstellen over het
hedendaagse katholicisme. Toen deze bundel verscheen was Ter Braak verwikkeld
geraakt in een polemiek die bijna een decennium zou duren en waarin hij een
katholieke opponent tegenover zich kreeg die niet met enkele pennenstreken
gediskwalificeerd kon worden: Anton van Duinkerken. In beschouwingen en brieven
bleef Ter Braak beweren
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dat zijn kritiek op de katholieke jongeren en zijn dispuut met Van Duinkerken een
hoogst onbeduidende aangelegenheid was. Dat beeld kon later gemakkelijk worden
gereproduceerd door literatuurgeschiedschrijvers. De katholieke wereld van Anton
van Duinkerken was na de Tweede Wereldoorlog immers voltooid verleden tijd. De
recensies die hij tot eind 1952 bleef schrijven voor het dagblad De Tijd maakten
soms pijnlijk duidelijk dat zijn rol als literair en cultureel opinieleider was uitgespeeld.
De zelfbenoemde erfgenamen van Ter Braak legden daarentegen veelvuldig de
nadruk op de relevantie en (post)moderniteit van deze nomadische denker. In
invloedrijke literairhistorische beschouwingen van onder anderen H.A. Gomperts,
J.J. Oversteegen en later Ton Anbeek treedt Van Duinkerken op als een
onbeduidende figurant die geen zichtbare sporen heeft getrokken door het denken
van Ter Braak. Ook diens biograaf Léon Hanssen reproduceerde dit beeld van Ter
Braak door aan Van Duinkerken hoogstens een bijrol toe te kennen.
In zijn omvangrijke boek Het plagiaat corrigeert historicus Ewoud Kieft dit beeld
door de schijnwerpers te plaatsen op de tien jaar durende polemiek tussen Ter
Braak en Van Duinkerken. Kieft schuwt de confrontatie met Hanssen - wiens
omvangrijke en veelgeprezen biografie hij overigens ook veelvuldig als bron gebruikt
- niet. Wat Hanssen en andere historiografen volgens Kieft onvoldoende hebben
onderkend is de urgentie van het probleem waarmee Van Duinkerken Ter Braak
confronteerde: dat zijn relativisme en taalscepsis hem naar een eindpunt van het
denken zouden voeren, naar een fundamentloos irrationalisme dat door zijn
boezemvijand ‘praefascisme’ werd genoemd en waarmee geen effectief verzet kon
worden geboden tegen bedreigende denkschema's en ideologieën. Kieft laat goed
zien dat de uitkomst van het debat in de jaren tussen de twee wereldoorlogen
allerminst vast lag, al leek Van Duinkerken - sprekend voor een grote parochie en
vanuit een levensbeschouwing met een eeuwenoude traditie - de beste kansen te
hebben. Waar Hanssen Van Duinkerkens betekenis voor Ter Braak stellig
onderschatte, daar lijkt Kieft deze betekenis enigszins te overschatten door alle
denkbewegingen van Ter Braak met de polemiek te verbinden. Daar staat tegenover
dat Kieft voor het eerst op basis van een extensieve documentatie overtuigend laat
zien hoe de twee polemisten elkaar gebruikten als slijpsteen waaraan zij hun eigen
opvattingen konden scherpen.
De polemiek begon met Van Duinkerkens offensieve boek Hedendaagse ketterijen
uit 1929 en de bespreking van dit boek door Ter Braak en eindigde met het
onvoltooide en postuum gepubliceerde satirische romanfragment ‘Het plagiaat’ dat
Ter Braak tussen begin april en mei 1940 schreef en waarin hij zijn opponent
neerzette als ‘de geboren en getogen conformist’ Xaverius Josephus Maria Janssens,
hoofdredacteur van het katholieke dagblad Onze Strijd. Tussen het begin van de
polemiek en de zelfgekozen dood van Ter Braak speelde zich een strijd af die door
Kieft compositorisch als een tragedie in vijf bedrijven wordt gepresenteerd (ieder
deel telt
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drie hoofdstukken met uitzondering van deel 3 dat één hoofdstuk bevat: ‘Démasqué’,
waarin E. du Perron op het toneel verschijnt), een tragedie waarin twee protagonisten
met complexe karakters elkaar voortdurend trachtten te ontmaskeren: waar Ter
Braak achter Van Duinkerkens robuuste zekerheden een ‘ketter’ meende te kunnen
blootleggen, daar liet Van Duinkerken op zijn beurt zien dat achter het masker van
de nihilist een ‘dominee’ schuilde. Een ‘Voorspel’ van niet minder dan zeventig
pagina's vertelt over de opkomst van een katholieke jongerencultuur in Nederland
rond de centrale figuur van Pieter van der Meer de Walcheren - bekeerling en
vertrouweling van Jacques Maritain - en de magnetiserende werking van deze
katholieke voorhoedebeweging in de vroege jaren twintig. Na deze brede expositie
wordt in het tweede deel, ‘Strijd’, de eerste fase van de polemiek beschreven: Ter
Braak en Van Duinkerken bakenden hun positie in het moderne speelveld af door
elkaars standpunten op houdbaarheid te toetsen in een poging deze te ontmaskeren.
Een ‘Omslag’ in de polemiek tekende zich af in de jaren 1930-1933: Ter Braak sloot
een polemisch pact met E. du Perron, die - niet belast met Hollandse ernst aanzienlijk minder terughoudend polemiseerde en katholieke woordvoerders die
hem antipathiek waren resoluut buiten het debat plaatste. In Du Perrons aanvallen
ad hominem zag Van Duinkerken een vorm van cynisme waarop geen redelijk
weerwoord mogelijk was. Zijn pogingen een wig te drijven tussen de mannen van
Forum bleven zonder gevolgen. Na deze peripetie vond in de jaren 1933-1937 een
‘Toenadering’ plaats tussen de twee polemisten. De politieke radicalisering in Europa
leidde tot een herijking van standpunten. Begin 1936 namen zowel Van Duinkerken
als Ter Braak zitting in het anti-fascistische Comité van Waakzaamheid. Enkele
maanden later zag Van Duinkerken zich genoodzaakt uit het Comité te stappen op
aandringen van aartsbisschop De Jong, die een samengaan van katholieken met
communisten vreesde. Dat Van Duinkerken na diens vertrek uit het Comité nog de
brochure Katholicisme en Nationaalsocialisme als Waakzaamheidbrochure
publiceerde, noemde ter Braak in een brief aan de ketterjager ‘moedig en loyaal’.
De toenadering was evenwel van korte duur. Ter Braaks waardering voor Henri
Brunings Verworpen Christendom, dat blijk gaf van een persoonlijk doorleefde
worsteling met het geloof en waarin Van Duinkerkens stijl werd gediskwalificeerd
als ‘babbelziek christendom’, zorgde voor een verwijdering die definitief zou blijken.
In een zorgvuldig gedocumenteerd verhaal maakt Kieft niet alleen de afgrond
zichtbaar tussen Ter Braak en Van Duinkerken maar laat hij ook op overtuigende
wijze zien wat de beide combattanten met elkaar gemeen hadden. Waar
gepolemiseerd wordt is men het immers met elkaar eens, minstens over de inzet
van de strijd. Zowel Ter Braak als Van Duinkerken waren geschoold in de dialectiek.
Bij Ter Braak leidde het Hegeliaans gekleurde theologische modernisme uit zijn
jeugd en zijn afkeer van het domineesland waar halfzachte predikanten alle
meningsverschillen
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in naam van de lieve vrede toedekten onder een mantel van vrome consensus tot
een denken in antithesen. Zijn vorm was de paradox, zijn geloof dat in het autonome
individu. Van Duinkerkens dialiectiek was daarentegen geworteld in de ontologie
van het katholicisme. Hij had het seminarie weliswaar voortijdig verlaten (naar eigen
zeggen als een diep verslagene), maar zijn denkstijl bleef geënt op de thomistische
scholastiek. Zijn vorm was het syllogisme, zijn geloof dat van een gemeenschap in
Christus. De confrontatie tussen Ter Braak en Van Duinkerken was in essentie die
tussen een heraclitische relativist en een platoonse essentialist. Wat Van Duinkerken
volgens Ter Braak ontbeerde was het vermogen om tegen zichzelf in te denken en
zo in beweging te blijven. Dat vermogen herkende Ter Braak wel in de katholieke
polemisten Gerard en Henri Bruning. Zij waren volgens hem door het vuur van de
twijfel gegaan en hadden radicaal gebroken met de burgerlijke consensuscultuur.
De militante en solitaire houding van Gerard Bruning - die na zijn vroege dood in
1926 gold als een icoon in de katholieke jongerenbeweging - maakte hem volgens
Ter Braak tot een individualist die meer verwant was aan de ketters die hij bestreed
dan aan ‘dát katholicisme, dat nauw gelieerd aan Vroom & Dreesmann, van droomen
niets meer weet’. Wat Kieft laat zien is dat Henri Bruning Van Duinkerken op
goeddeels dezelfde gronden afwees als Ter Braak: beiden verweten hem zijn
collaboratie met de gevestigde orde en zijn aanpassing aan de burgerlijke cultuur
van het georganiseerde katholicisme, dat aanstuurde op numerieke expansie in
plaats van op verdieping van persoonlijk doorleefde ervaring.
Maar minstens zo interessant als de tegenstelling is de consonantie tussen Ter
Braak en Van Duinkerken. In de strijdcultuur van het Interbellum vonden zij elkaar
aanvankelijk in hun antiburgerlijke moderniteitskritiek, hun verzet tegen het in hun
ogen richtingloze humanisme en in hun kritiek op de autonomistische vormpoetica's
die in en rond de Prisma-polemiek werden verdedigd maar die volgens de polemisten
anno 1930 geen geldigheid meer hadden. Het literaire denken van zowel Ter Braak
als Van Duinkerken draaide primair om standpunten. Waar de literatuurgeschiedenis
veelal een beeld presenteert van het Interbellum als een periode van poëticale
debatten (‘Vorm of vent’) en levensbeschouwelijke en politieke polarisatie, daar laat
Kieft zien hoe sterk vooral in de jaren twintig ook het generatiebewustzijn was: het
gevoel deel uit te maken van een nieuwe jeugd die na de apocalyps van 1914-1918
de literaire en culturele bakens drastisch zou verzetten. Dit generatiebewustzijn
erodeerde weliswaar in de jaren dertig, maar het gevoel deel uit te maken van één
cultuurperiode bleef minstens latent aanwezig.
Het plagiaat is een nauwgezette reconstructie van de krachtmeting tussen twee
polemisten. Voor die reconstructie keerde Kieft terug naar de bronnen: de kranten,
tijdschriften, bundels, boeken en (soms ongepubliceerde) brieven die het strijdperk
zichtbaar maken. Wie de stukken uit de polemiek wil nalezen

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 11

419
vindt in de bijlage een chronologische opgave van bronteksten. Veel gebeurtenissen
en teksten die Kieft behandelt zijn inmiddels bekend, maar nergens worden zij zo
uitvoerig en in onderlinge samenhang besproken als in deze studie. Door de
bronteksten in hun oorspronkelijke publicatiecontext te bestuderen maakt Kieft de
institutionele ruimte zichtbaar waarbinnen de polemiek gevoerd werd. Maar Het
plagiaat is meer dan een documentatie. Doordat Kieft de dieptestructuur van het
denken van Ter Braak en Van Duinkerken analyseert en samenhangen duidt tussen
het leven en werk van de beide hoofdrolspelers is het boek een waardevolle studie
waarin inzichten met betrekking tot de Nederlandse cultuur van het Interbellum
worden gecorrigeerd en verdiept.
Mathijs Sanders

Affiliatie en een toevoeging bij Van Coller: ‘Bloemlesings’ 11 (2006) nr.
2, p. 166-188.
Bij het artikel van H.P. van Coller (Nederlandse Letterkunde 11 (2006) nr 2) is
abusievelijk de affiliatie komen te vervallen. Achter de auteursnaam moet worden
gelezen: ‘Universiteit van die Vrystraat, Bloemfontein, Suid-Afrika’. Vanaf de
komende, twaalfde jaargang, zal bij elk artikel de affiliatie worden vermeld. Dit omdat
in (internationale) databases op dit soort institutionele gegevens wordt gescoord en
de output van de instellingen wordt gemeten.
De secretaris
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